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Almanya imparatorluk • • • 
sıstemıne mı dönecek? 

, ~. 
~~ ~cı Dil Kurultayının son toplantısına ait intibalar: Üstte: 1 - Son toplantıdan çıkış. 2 - Rcisicümhur Hazretleri 
··r· ~Şvekil İsmet- Paşa Hazretleri. 3 - Türk Dili Tetkik Cemiyeti ycn1 Yeisi Saffet Bey. Altta: 1 - Faı:ıl Ahmet Bey 
rı.:1 okuyor. 2 - Kurultayda bulunan hanımlar lCurultay marşını söyliyorlar. 3 - Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti aza

an liasan Cemil Bey hikayesini söyliyor. Ortada: 1 - Başkan Kazmı Paşa Hazretleri. 2 - Türk Dili Tetkik Ce-
miyetinin yeni reisi, umumi katip ve azası ilk toplantılannr yaptılar ...• 

ikinci Türk dili .. kurultayı 
çalışmasını liitirdi.~-

'-
ikinci dil kurulta-
yının kapanışı 

~nllo~a~ah.çe sarayında topla· 
'U İkıncı Dıl Kurultayı altı gün 
) ten çalışmalarından sonra dün 
h~~i ınerkez heyetini seçerek da· 
~il ~· Men\leketin bir çok yüksek 
~ Rınleri tarafından o f<adar çok 
1 "e etütler hazırlanmıştı ki bun
'l"ın lı) ayrı ayrı okunması ve anla· 
~~aıı kurultayın günlerce değil, 
)! .a.Iarca toplanmasıtlfl. bağlıydı. 
~ ıae tabii mümkün değildi. 0-
\ı 11 İçin tezlerin ve etütlerin bir 
h~1?.I Yeni intihap edilen merkez 
~a. elıne bırakmak mecburiyeti 
-rl aldu. 

t)İl.llununla beraber birinci Türk 
1 l<urultayı ~ibi altı gün süren 

Mehmet ASIM 

(~1 4 Uncu sayıfanm ı tncı' sUtununda .... 
···= ::··· ... rı •••••• :························ .. ···---..... ._ =· ·······································-, 11
4lmanya impara-11 
torluğa döndüg" ü li g .. H 
lln harp kopacak i! .. 
lond :: 

l'eı ra, 23 (A.A.) - Deyli fi 
lier~·Rraf - Daily T elegraph'ın H 

ı ın nıuhabiri bildiriyor· :! ,.. h . :· 
'c>tı 1 ~her .ıalan bir anglo . sak· il 
btA.o. 1ınuşahıde göre, iktisadi :f 

-e ele Al ı: torluk . r, _manyanın impara- fi 
olacaıc'1•temıne avdetini mucip H 

lır B hdl ... :tet\"d • unu, mua e e erın U 
• 

1 en tan · · ·ı L ' • :ı 

Dün komisqonların 
raporları 

lknici Türk dili kurultayı, Ki· 
zım Patanın Başkanlığı altında, 

dün son toplantısını yaptı. 
Birinci celse, her gün olduğu 

gibi, saat on dörtte açıldı. Dinleyi
cilerin ön safında profesör Gize, 

okundu 
Yusuf Akçura Bey,' profesör Sa • 
moiloviç ve üniversite men~~pları 
gözüküyordu. Bilhassa, Fazıl 

Ahmet Beyin saf Türkçe. bir §İir 

(Devamı 9 un<'U 8llyıfnnın blrind ıUtununda) 

. 
Se_l~ik~e _ ihtilal olmadığı _!l.nlaşıldı 

Y unanistanda suikastçı
lar neler yapacaklai-miş 
Bir: miralay tevkif olundu; Hükumeti 

devirmek istiyen elli zabitmiş ! 

Ceneral PIA5tras klıl\ AI zırnı ı e oazı arazı- :ı 
'ii tak· ınanyaya iadesi teşehbü· i Atina, (Hususi) - Son meyda· 
)aprJ ıp edecek ve bütün bunJar il na çıkarılan darbei hükumet hak· 
~ ! a.ın~sa harp, kaçınılmaz li kındaki tahkikata ehemmiyetli bir "-"'ey olacaktır. !i surette devam edilmekte~ir. 

Ceneral Kondôlis 

hükumet hareketi ketfeylediği 
hakkındaki haberlerin, harbiye na
zırı Ceneral Kon~iliain diktatörlük 

.._r"-.... =::ı11:;1;===-::..~:ar..===m1111tı'-' Muhalif gazeteler, bır: darbei (Devamı 9 uncu sıı~am:n' üncU atıtunund&) 

Celal Bey son kontenjan 
listelerini anlatı yor 

Harici ticarette düsturumuz: "Malımızı 
alanın malını satın almak .. 

Son listeler mem
leketin satınalmc. 
kabiliyetine göre 
hazırlanmıştır. 

Ankara 23 (A.A.) - İktisat 

Vekili Mahmut Celal Beyefendi, 
yeni kontenjan kararnamesi müna
sebetiyle müracaat eden Anadolu 
ajansı muhaliirine aşagıdaki beya
natta bulunmuştur: 

1 - Birinci teşrin 1934 - Mart 
1934 devresine ait olan yeni kon
tenjan kararnamesi çıkmıştır. 

Kontenjan, buhranın doğurdu· 
ğu zaruretlerin ifadesidir ve fev
kalade zamanlara mahsustur. 

Bu sebepten cumhur!J:et hüku
meti, kontenjan miktarlarını mem
leketin hakiki ihtiya larına cevap 
verecek şekilde çoğaltmağa ve 
aiıtemini ıalah ve basitleştirmeğe 
hususi bir ehemmiyet veriyor.du: 

Bu defa ilin ettiğimiz konten· 
jan listeleri memleketin "satınal
ma,, kabiliyetine göre normal had-

İktisat Vekili Mahmut Celal Bey., 

dini bulmuştur denilebilir. Bize, 
bu imkanı veren, geçen ıenedenbe
ri sıkı bir surette çalıfarak devlet
lerle anlaştığımız klirinğ ıiıtemi• 
dir. Bu sistem ile öaeıne muva
zenesi esasına bağlı hakiki teadü
lü elde etmiş bulunuyoruz. 

Kliring listelerinde yazılı etya 

kayıtsız ve kolavlrkla memlekete 

CLOttcn aayıtayı cevtrinlz) 

Sanayi mıntakalarında .bir tetkikin intibaları 

Ayancıkta Zingal şirke
tinin kereste f abrikcisı 
(Zingal) şirketinin asıl fahri· 

kası Karadeniz sahilinde {Ayan
cık) tadır. Fabrikanın binaları 

ve tesisatı (Ayancık çayı) ile Ka· 
radeniz arasına sıkı,mış arazi par· 
çası üezrinde bulunuyor. Bu ~ayın 
su cereyanından istifade edilerek 
ıuni kanallar açılmış, küçük göl· 
ler yapılmış, büyük ağaç tomruk-

larını fabrika içerisine sevkeden 
mihaniki vasıtalarla bu kanallar 
ve göller biribirine birleştirilmiş, 

bu sayede insan ve hayvan kuveti 
ile yerinden oynatılması bile müm· 
kün olmıyan büyük tomruklar ha-

5-
vai hatlardan gelerek k~ndi kendi• 
ne fabri~aya giriyor, orada biçki 
makineleriyle tabaka taöaka kesi• 
liyor, bir adamın el . testeresiyle 
sabahtan a~§ama kadar.keıemiye
ceği ağaçlar burada makine .teste• 
relerinde maka~la kiğıtgeıilir gibi 
biçiliyor. Sonra keresteler tasnif 
ediliyor, Kerestelere ikinci, üçün· 
CÜ derecede gene makinelerle icap 
eden şekiller veriliyor, nihayet 
satışa arzedilmek üzere anbarlara 
gidyior. 

Mehmet ASIM 

Devamı 8 tı'ıcı aayıtliiıiı:i ı ' lzıcJ ırlıtunund&) 

İzmir 9 Eylül sergisinin açılma günü çok yaklaştı. Bugün sergi hazırlıklan 
tamamiyle bitirilmiş bulunuyor, beynelmilel İzmir Panayırında bu sene Sov
yctler ve İngllizler de birer pavyon yaptılar. Bu husustaki yazımın üçüncü 11a

yıf~mızda bulacakswu. Burada gördüğ ih;ıüz resim İzmir limanından bir görü-
nüşü tesbit ediyor .•• 



Sovyetmemurlarına işkenceyapılıyorM . k dsı., ·d·ı~ 
•• .A • emurın anunun a ta ı at 

Sovl}et hukumetı Japon- Dünya Yahudi 
yapılacak! 

lJlllJl protesto etti.. Cenev~~:~~~=:- Dünya 
jansmdan: 

Moskovada çıkan lzvestiya ga .. 
zelesi diyor ki: "Şarki Çin demor· 
yolunun Sovyet hükumeti tarafın-

dan Mançuko hükmetine satılma
sı hakkında cereyan eden müzake-

yahudi kongresinde İngiltere ya. 
hudileri mümessili M. Henrik, na .. 
zi Almanyasına kar§ı lngilterede 
yapılan boykut hareketinden alı. 
nan neticeleri anlatmı§, itçi fırka .. 
sının bu yolda yahudi teıkilitiyle 
birlikte faaliyet göıterdiğini kay • 
delmiştir. 

Ankara, 23 (Hususi) - Öğren· J rın derecelerinde veya bir dere" 
diğime 1ıöre, memurin kanunun· dununda münhal memuriyetle~ 
da tadilat yapılacaktır. Meri ka- hariçten memur alınmaz.,, Fıkr~ 
nun divanı muhasebat umumi he· bulunmaktadır. Bu fikra tatb• 
yetince tetkik, yapılacak tadilat katta karı§ıklıkları mucip olrrı•k~ 
teıbit edilmİ§tir. Divanın, yapıl - tadır. Binaenaleyh bu me~' )1 

maaını muvafık gördüğü tadiller memurlardan liyakat itibarı~lr 
arasında memurin kanununun bi- terfie müstahak olanların terfıdl 
rinci madeıindeki "Açıkta kalmış lerine mani olmıyacak şekil 
memurlar mevcut oldukça bunla· ta-.m edilecektir. 

Londra, 23 (A.A.) - Royter a
jansının Moskovadan haber aldı

ğına göre, Şark çin demiryolların· 
daı tevkif edilen Sovyet memurla· 
rına suçlu olduklarım itiraf ettir
mek maksadiyle çok fena muame· 
le ve İ§kence yapılmıştır. Son ola
rak on altı kişi daha tevkif edil· 
mi§tir. 

Harbin baş konsolos vekili Şi
Iiuben'deki Japon hariciye nezare
ti mümessiline bir protesto gönder· 

rat münasebetiyle çok vahim İl· 

ham ve mukabil ithamlar serde-
dilmektedir. Japonya, biı· kaç mil
yon dolar tasarruf etmek maksa .. 
diyle demiryoluna avziyet eyle .. 

mİ§tir. 

Japon 
dUnyayı 

mek niyetindedir. Demek oluyor 
Militarist flrkası ki, nufuzu malum olan Japon mi
kana boyamağa litarist fırkası, bugün, bir kaç para 
haz1r için dünyayı ateşe vermeğe ve ka· 

Londra, 23 (A.A.) - Royter a- 1 mı boyamağa hazırdır.,, 

Amerika mümessili M. Marga. 
nas Amerikada, dört milyon A • 
rnerikalı yahudiden baıka yirmi . 
milyon Amerikalının boykotaja İf· 
tirak ettiğini aöylemİf, bunun ne
ticesinde son on iki ay için.de Al • 
manyanm Amerikaya olan ihraca .. 
tının yüzde 42 nisbetinde düştü • 
ğünü, buna mukabil Amerikadan 
Almanya ya ihracatın yirmi milyon 

Ş M ı dolar fazlalaştığını izah elmİ§tİr. 

Rüşdiye mezunları orta mektep 
mezunu sayılacak 

Ankara, 23 (Hususi) - İşgal 
eınaıında yanan mekteplere de
vam edenlerin, tasdikname, şa· 

hadetname almak üzere maarif 
vekaletine yaptıkları müracaatlar 
devam etmektedir. Vekalet, bu 
mektepleri o zamanki vaziyetleri· 
ni tetkik ederek müracaatte bulu-

nanlara icap eden cevaplarr ver' 
cektir. 

Rüsdiye mektepleri mezun!• 
. ' nm orta mektep mezunu sayılll' 

ları maarif vekaletince vilayetleff 
tamim edilmiştir. Rüşdiye ıneı1" 
nu memurların sicilleri ona ı0" 
tadil edilecektir. 

llŞDİg- USO}İnİ gÖrÜşme erİ Ve Diğer memleketler yabudileri. 

1 ı t ı • nin mümessilleri de boykotaj ha· 
ta yan gaze e eri reketinin, Alman yahudilerinin 

Roma, 23 (A.A.) - Bütün ga· 

zeteler, iki Baıvekilin mülakatı· 
na büyük bir ehemmiyet veriyor • 
lar ve bunun Avusturyamn milli 
ve bqynelmilel tarihi için büyük 
bir ehemmiyeti olduğunu kayde -
diyorlar. 

bus • ®schluas - u hazırlamağa hakları tanıncıya kadar devam e -
mütemail tarruz halinde bulunan deceğini söylemi~lerdir. 
siyasi bir akalliyetin mevcudiyeti, 

2-Avusturyada buna muhalif 
temayülde ve en son fedakarlık • 
lar.r yapmağa hazır olarak müca • 
deleye amade büyük bir ekseriye • 
tin mevcudiyeti, Gazetelere göre, gÖrÜ§menin 

esası şu üç nokta üzerinde lDplan· 
maktadır. 

3 - En büyük Avrupa garp 
kuvvetlerinin Avusturyanm istik-

1 - Avusturyada rejimi yık • lalini kurtarmak hususunda anlaş· 
mak ve yabancı yardımlarla anı· nuş olmaları. 

Amerika yeni harp gemilerinin 
siparişini verdi 

Üç vekil Istanbula 
geliyor 

Ankara, 23 (Hususi) - 1ktiıat, 
Nafia ve Maliye Vekilleri bugün 
lstanbula hareket ettiler. 

--n--
Haydut Alkapon 

Allanta • Georiga • Corciya, 23 
(A.A.) - Hapishane memurları 
meşhur haydut Al Kapone - al Ca;. 

pone'nin Sanfransisko körfezinde .. 
ki Alkatraz adaıına gönderilenler 
arasında bulunduğunu bildirmek -
tedirler. 

lzmir-Kasaba demiryolu şirketi bir milyon yüı 
bin liralık buğday almak istiyor 

Ankara, 23 (Hususi) - Buğ· İzmir - Kasaba demiryolu tirlı' 
day mubayaaaı için müracaat e.. ti de bir milyon yüz bin liral 
den §İrketlerle ziraat bankası ara· buğduy mübay.:.:.s~::~ taliptir. Şi 
sında müzakereler başladı. Şirket ket bu buğdayları hariçteki hi 
lerin !İmdilik istedikleri buğday darlarına divirdant mukabili jht-' 
kırk hin tondur. Bundan başka edecektir. 

Türk-Avusturya ticaret 
anlaşması 

? Ankara, 23 (Hususi) - Tür· 
kiye - Avusturya ticaret anlaş .. 
ması Vekiller Heyetine sevkedildi. 
Cumartesi günü tasdik edilecek ve 
meriyete konacaktır. 

Şirketlerin harice gön
derecekleri faiz 

Ankara, 23 (Hususi) - Şirket-

Banka mürakipleri jşe 
başlıyor 

Ankaı·a, 23 (Hususi) - Ban1'•; 
ları kontrol edecek olan hükurııe 
mürakıplarından Kemal Süleyııışıı 
Bey burada işe başlamış, banka!•' 
rın kambiyo blançolarını tetkik et' 
miştir. Diğer mürakip Abdü11'1' 
dir Bey yakında lstanbula gidi' 
cekir. 

Vaşington, 23 (A.A.) - Birle- leler yapmı§lır. On bir harp gemi
ıik Amerikanın deniz kuvvetlerini si husuıi destegi.hlara, on üçü de 
arttırma programına göre, bahriye 

··--------------kliring sistemi dahilinde, ikinci lerin harice gönderecekleri faiz 
kanun J 934ten otuz temmuz 1934 ve divi~antların dövizle gönderil
tarihine kadar ticaret alemimizin miyerek ziraat bankasının elinde· 
hariçten bulduğu kredi miktarı ki buğdaylardan gönderilmesi ka· 
{yirmi bir) milyon lirayı geçmit· rarlaşmı§ ve şirketlere tebliğ edil-

Mektepler eski nufus 
tezkerelerini kabul 

etmiyecek 
nezareti, muhtelif destegahlarla 
24 harp gemisi 1n§ası için mukave· 

hükumet destegahlarma ısmarlan-

........................................................................................... Ankara, 23 (Husu~i) - Me1'' 
tep idareleri, arap harfleriyle 'I'' 
zıh nüfus tezkerelerinin kabul ~, 

girmektedir. İthaline müsaade et· 
tiğimiz malların mukabilinin mut
laka Türk malı mübayaası sureti .. 
le çıkarılması mecburidir. Bu tar· 
zı hareket, harice fazla döviz te· 
dlyesinden bizi koruduğu gibi alı· 
cı cephesinden de hiç olmazsa is
tihlak ettiği malın lüzumsuz pa· 
halılaşmasına mani olmuştur. 

Yeni kontenjan '.kararnamesini 
okuyanlar "M,, listeıi~n kaldırıl· 
mıt olduğunu göreceklerdir,birçok 
devletlerle anlatma yaptığımız
cfan ve bunlar haricinde kalan a· 
decM ancak bir ikiye münhasır di
ğer devletlerle de müzakere halin
de bulunduğu.muzdan, artık bu lis· 
t~nin faydası kalmamıştır. 

Kezalik bize mahsus kolaylık 
ve müsaadelerde bulunmak istiyen 
devletlere karşı bizim de mukabe
lede bulunabilmemizi temin mak .. 
udiyle yeni kontenjana bir "T,, 
liıteıi ilave edilmiıtir. 

· Bu suretle, bugün, harici tica· 
ret münasebetlerimizin en büyijk 
kısmı ödeme muvazenesi esasına 
müstenit an1afmalar dahilinde tan 
zim edilmiş ve kontenjan sistemi 
de bu anlaşmaları kolaylaştıracak 
hale getirilmiştir. Bu anlaşmalara 
dahil olan memleketler son sene 
rakamlarına göre ihracatımızın 
yüzde 63 ünü almakta ve ithalatı
mızın yüzde 76 sı da bu memleket
lerden gelmektedir. Bu nisbetler 
lialen müzakere halinde bulundu -

ğumuz memleketlerin inzimamiy -
le yükselecektir. 

Yeni anlaşmalar yaptığımız 
memleketlerin vasi ithalat kolaylı
ğı bu .memleketler emteası ve it
halatının hususiyetlerine merale -
kelimizi alıştırmakta ve bilhassa 

tir. mittir. 

Türkiye, milli ve hayati ihtiyaç- Zabitanın terfih listesi 
larmı memleket dahilinden temin 
etmek gayesiyle, bir kııım ham 
maddelerini mamul hale koyarak 
sanayi hareketi vücuda getirir ve 
her memleketle münasebetlerinde 

Ankara, 23 (Hususi) - Zabi
tanın terfi listesi bitmiştir. Cumar· 
teai günü Yüksek tasdike gönderi· 
lecektir. 

dilmiyeceğini alnkadarlara bileli~ 
mişlerdir. Cümhuriyet nuruz de,t 
terleriyle müracaat etmiyeııl 
mekteplere kabul edilmiyeceklet" 
dir. 

m~ineler ve sınai tesisatın icap 
ettireceği yedek ve değişik parça .. 
lar no'ktasından kendilerini mem .. 
leketin daimi f urnisörü haline ge .. 
tirm'ektedir. 

ö~me~nun~ien~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hakiki teadül elde etmek isterken 
bazı endişelere cevap vermek ih
t'iyacını duyuyorum. 

Türkiye, otarşik yani bütün ih
lhracat mevsiminin başlangı.. tiyaçlarını kendi hudutları için

cında bulunurken umumi kliring den temin etmeği ister bir ıiyaıe -
hesaplarının neticesini herkesin tin zebunu değildir. Türkiyenin 
bilmesinde fayda vardır: Cümu • bugünkü bünyesi ve coğrafi vazi
huriyet merkez bankasının kayıt - yetimilletler arall ticarette ken· 
ları uzun ve kısa vadeli olmak disinin de yer almasını, iktısat 
şa.-tiyle 27 {yirmi yedi) milyon ve ticaret sahaıında da medeni 
Türk lirasının memleketimiz lehi· milletler aileıinin mütemmim bir 
ne bloke olarak kasalarında mah- ferdi olmasını icap ettirir. 
fuz bulunduğunu göstermektedir. Ticari münasebette bulunduğu .. 
Demek oluyor ki ticari münasebet- muz memleketlerden bize karşı 
le bulunduğumuz muhtelif mem· paıif olanlara sah§ kabiliyetleri .. 
leketler, hesaplarını kapatmak nin son haddine varabilmeleri 
için piyasamızdan bu miktarda için lazım olan imkim vermekte
Türk malı satın almak mecburiye- yiz, ve bunda samimiyiz. 
tindedirler. Bizim pasif olduğumuz memle-

Aşağı yukarı: bütün memleket- kellere karıı ise ayni ıamimiyetle 
ler mütekabil kontenjan ve ticaret hakkımızı aramaktayız. Buna ait 
üzerinde kayıtlar koydufdarı za - noktai nazarımız da gayet açıktır. 
man ticaret kredisinin muhtel ol· Bizim "Monnaie d' Echange,, ya .. 
duğu ileriye sürülmüş ve bilhassa ni ödeme vasıtamız ancak ihraç 
bizde kliring yapıldıktan sonra mallarımızdır. Hakikat böyle 0 • 

ticaret kredisinin haleldar olma • lunca harici ticarette düsturumuz 

Kurultaydan Notlar 
Malatya mebusu Dr. Hilmi Bey, haklı bir 

heyecan Uo dolaşıyor. Sebebi ortada: Ba.,hnn
lık kUrstisUnUn ikl yanında ,.c arkasında yer 
alan genç hanım kızarlar Hılmi Beyin ha%Ir
ladığı Kurultay marıını ısöyUyccekler, l oca. 
man kuyruklu piyanonun etrafına toplanan 
mllzlalyenler bu m&r§l çalacaklar .. 

Otunıg, Kurultay InalJlllUl güzel nağme. 
lcrl içinde açıldı. 

-. ,_. -
Komisyonların geceli gündi.ızlu çalışma 

ile yar.dıklan raporlar, kurltay toplantılıı
nnda yan kalmı, veya tam bir şon almamış 
işleri birer birer ''netice., lcrc bağlıyordu; 

H:urultayca d& uygun sörUlcn bu kararlarla 
yeni merkez heyetine oldul;ça chcınmlycW 

işler vcrlldl. 

Ycnl merkez heyeU, bUyUk öndeıimlzin 

çok değerli aIAkası ilo bu işleri de, daha bU
yüklerinl de kolayca başaracaktır. 

Saf,·et Bey gibi herkesçe ııevllip sayılan 
ve her zaman tuttuğ\ı işl muUAka ba§aMığı
na inınılan bir bqkan .• 

İbrahlm Necmi gibi Gazi yoluna. ve dil 
ifine canla ~la ııanlmı!J bir "Kamuluk yaz-
ganı,.. 

Dil t§inln değerli ve çalışkan gannıımcrl: 

- Altıncı gün -
Besim Atalay, Ahmet Cevat, .Ali canlP• ~ 
zct Ulvi, Naim HAzım, Hasan Rc§it. Jtef 
Ccl~l Sahir, Yakup Kadri. 

I~u U u ol.ınJn. • 

Seumlı \'O ~ Ahmet, ~ 
SIZ lUrkçe ile yazdığı gUzel şiirle KurullB~ 
taUı bir gönUI sarhoşluğu havası uyıı.ııdl (JI 

Bu "Ko~uk,. okurlara öteki sayı!alard• 
nuluyor. 

Türk Tarihi Tr:::::miyctindcn 'J'llfl' 
Dlll Tcttik Cemiyetine seJlım! ti' 

H :ın Cemil Beyin güzel hitabesi. ;J< ,..
deş cemlycllcrln birlblrkrine gönU!den te 
içil b:ığWıklannı söylUyordu. 

Kurtarıcı, K:ult~ günUııdl'Jl ~ 
gUnUne değin bUtUn toplanWard& bulııD .,ı• 
Bu yilcc vnrlıklıı.dır ki Kurultayın değeri ,; 
lr. Kurultay Başkanı Küım Pqıı., bit~ 
var) ığı kutıulayıp Kurultayın ve kendJ ~ 
on karşı duyduğu sonsuz soygl ve sa) 
tckrarladıkt&n sonra a)iıa kalktı: 

- İkinci Dil Kunıltayı kapanml§tır! .; 
•• • • Ve Kurultay marşmm taUı ısı 

~ndan endite edilmişti. • ancak: ''Halım~ı a~nın malını/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)~~~~~ 
Yeni ka1.lllarmıız gösteriyor kt. ıatm almak,, tır. ,,. 
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IŞARET LE R 

ÖifJ;ğiŞ~esi ve 
Edebiyat dili 

lltin • d'J k Ollirdi cı ı urultayı konuımalarını 
ı... • Dil kurultayı çahımasına bat· 
'111'1cen d'I d" .. 1 dava11nda ve umumiyetle 

t:'~ce iılerindeki değiımeleri orta· 
~Ytnuı.tu .• Kapanırken d~ bu da -
l\ Yenı bır ııık, olğun bır manza-

"erdi. 

~ '8~ 11ık altında dilden dile geçipn 
~ lrgını ve dilden dile geçerken 

,o;rırı anlaşma kabiliyetini daha iyi 
Yoruz. 

Bu k -ıc•d ~~ tayı ben, Kurultayda Harp 
&O 

1 
ernııı müdürü Ali Fuat Patanın 

ı trin' . ı dınlerken hi11ettim. 

liıı ~İlden dile geçi§, yalnız kelimele
.ı at~dıklannı bulmak değildir. Dil· 
'iti\ dil 
diitı e geçmek bir mantıktan, bir 
•ı~t' görüşünden bir batka tefekkür 

•e geçmektir. 

On~ · · f . ~l k n ıçın me humları sadece bır 

'bt~) l'İ:neyi §U dilden bu dile geçir -
e anlatmak imkanı yoktur. 

' ~t Oırnan1ıcadan Öz Türkçeye geçer· k,i. Ali Fuat Paşa Hazretlerinin as· 
lerr ık sahası için anl&ttıklan hakikat· 
% sadece bir meslek, sadece bir bilgi 

bil ~&ı için değil, bütün dütünce, 
il gı Ve hareket sahaları için prensip 

l'ılacaıc noktalardır. 
)e ~il Prensipe göre tenknik itler için 

11 ~
1 ~elimelerin yatama kabiliyetini 
elırnelcrin tarif kudreti tayin ede· 

t~lir 'U • • h 1 .. 1 d tlj b' ; n•ıup em o mıyan, surat e U• 

1 ır §ekilde mefhumlan hatırlatan 
'iti' 
f-ıc•~eleri kullanan insanlar muvaf • 

1tleri baıarmıı olacaklardll'. 

Ct :Edebiyat ve konuıma diline gelin· 
d" onda da ayni esaılann hüküm ıür
~~Üne §Üphe yoktur. Biz kelimeleri, 
lı~~rne ınımalariyle değil, bize anlat -

rı nıefhumlar dolayuiyle tanınz. 

) Bunun için Osmanlıcadan Türkçe
d' ltçerken Osmanlı kelimelerini aa· 
~~ l'ürk luğatindeki kelimelerle mü· 
l'ı ele ederek bir dili yürütmüı ohrıa
d z, liığatteki kelimeler, ballı: arasın
!\~ Y•ııyan mefhumların ifadesi hali-

1 -Jd.. 1 d Ilı 1c 111 zaman dil tamam anmıı e-
t~' lir, Keli'meler bütün unsurlan 
~ ... b' 

ır -.npul demektir. . 

~il p-t bu ~efüneler ancak mef • 
;ı,_ ntl"='b ve §Uurun cereyanını taııdı· 
CI "1ihı 
lltıı ?delze aylınlanır, ve baıkalan· 

!Uuruna bazı şeyler söyler. 

~ Akai takdirde bir baıkasının §UU• 

kt ~ 1'artı karan Irk odadaki cereyanı 
;• •rnpuller vaziyetinde kalır. 

iıt nıandan insana anlaıma, insandan 
d"'~a bir fikri nakil işi ayni zaman

b~ Gramer ve Nahiv meseleıidir. 
tİl\d •iden dile geçi§, hele edebiyat j. 

'•t e bunamen yeni bir zevkin, bir 
eti'"· \it., l•n doğumunu istemek demek -

aJ· ~unun için Türle dilinin edebiyat 
ı._ •ııı ku k . . .. k l' 'l ı._ ~ .. rrna ıçın oz e ıme ı e ucra-
~e)'ı°'1! 2evki de bulmak mecburiyetin-

ı. 

Ecnebi ve ekalliyet 
mekteplerinde 

Kaç talebe okuduğu 
tespit edildi 

Ecnebi ve akaliyet mektepleri· 
nin yeni den senesi kadroları ey· 
lulden itibaren yapılmağa batla • 
nacaktır. Bu münasebetle latan• 
bul maarif müdürlüğü lstanbulda 
bulunan ecnebi ve akilliyet liıe, 
orta ve ilk mekteplerin adetlerini 
ve bunlarda oku;an talebe mikta• 
rım gösterir bir cetvel hazırlamı,
tır. Yeni kadro bu cetvele göre 
tanzim edilecektir. 

Musevi mektepleri: 
2599 talebesi olan 32 ilk mek • 

tep, 476 talebeli bir lise; 
Ermeni mektepleri: 
4522 talebeli 31 ilk 

1893 talebeli beş lise. 
Rum mektepleri: 

mektep, 

6292 talebeli olan beş ilk mek· 
tep, 436 talebeli olan iki orta mek· 
tek; 4382 taJebeli olan bet liıe. 

Fransız mektepleri: 
llk mekteplerde 1161 talebesi 

vardır. 2523 talebeli sekiz orta 
mektep, 2212 talebeli olan altı li-
sesi vardır. 

İtalyan mektepleri: 

790 talesi olan sekiz ilk mek • 
tep, 254 talebeli bir orta mektep, 
314 talebeli olan bir liıe. 

Amerikan mektepleri: 
1453 taleheli dört orta mektep, 

101 talebeli bir lise. 
Alman mektepleri: 
828 talebeli olan bir Jiıe. 
Diğer mektepler: ı 

Bir İran mektebi: 118 talebesi 
vardır. Üç Bulgar ilk mektebi: 
271 talebesi vardır. Bir Yugoslav 
ilk mektebi: 81 talebesi vardır. 

Gümrükler Vekili 
Gümrükler ve inhisarlar vekili 

Ali Rana Bey dün inhisarlar u • 
mum müdürlüğünde metıul ol· 

muf, bir aralık gümrük baş mü • 
dürü Seyfi Beyi oraya çağırarak 
kendisiyle görüımüttür. Rana Be· 
yin bu akşam Ankaraya gitmesi 
muhtemeldir. 
~ 

Polonyalı seyyahların 
teşekkürü 

Sadri Etem 
~ --- On beı gün evel tetkikatta bu -
Ctişan kıyafetli esnaf lunmak üzere §ehrimize Polonyalı 

bt ~t.zı ıeyyar satıcıların üst ve ıeyyahlar gelmitti. .Bu seyyahla • 
İ\I ! ltrnrn pek peritan ve pis oldu- rın reiıi vali ve belediye reisi Mu· 
d~'d frrınlarda çalıtan kimselerin bittin Beye dün bir mektup gön· 
)~tt onla ve yarı çıplak bir vazi· dermiıtir. Mektupta, İstanbulda 
lii) ~ .. • 0 kaklarda dolaıtık\arı gö - kendilerine kar,ı gösterilen misa
~tı ~Uf, bu hal yasak edilmiştir. firperverlikten memnuniyetle bah· 
~ra~YÜt!!lerte gezenler yakala - , ıedilmekte ve tetekkü_r olunmak · 
~zaya ~arpılacaklardır. ' tadır. 

9 . Eyliıl 

SERGİSİ 
Sovyetler ve lngiltere 

sergide pavyon 
hazır /attılar • 

Dördüncü beynelmilel 9 Eylul 
panayırı önümüzdeki pazar günü 
Başvekil İsmet Paşa Hazretleri ta
rafından açılacaktır. 

Panayır, memleketimizde şim· 
diye kadar görülmemiş bir mü -

kemmeliyette hazırlanmıştır. Bu 

mükeıneliyet hariçten de ittirak
leri çoğaltmıştır. Panayıra Sov -
yet Rusya, İngiltere, İrak gibi 

bazı memleketler geniş mikyasta 
ittirak etmitler, pavyon hazırlat· 

mıtlardır. Panayırda çok güzel 
pavyonlardan biri de it bankası • 
nındır. 

Panayıra lstanbuldan da yüz 
kadar yerli firma iştirak etmiştir. 

Panayırda bütün pavyonlar tutul
muştur. 

Panayırda, mensucat halı , , 
elektrik makineleri, ecza, mobil • 

ye, gıda sanayiinden teker, ma
karna, bisküi, çikolata gibi mad

deler, ıtrıyat, çimento gibi efya
lar gösterilecektir. Panayırda bir 
de istihbarat bürosu tetkil edilmit· 
tir. 

Batvekil Pata Hazretleri yarın 
Gülcemal vapuru ile lzmire gide -

ceklerdir. Denizyolları işletme i
dareai, bu mühim panayır müna
sebetiyle lzmire gitmek iatiyecek
lerin çok olacağını dü,ünerek ted
bir almı§, bilet ücretlerini fevka • 
iade ucuzlatmıttır. Gücemal va

puru ile her istiyen lzmire gidebi
lecektir. Birinci mevki ücreti 
yirmi altı lira, ikinci mevki on al

tı, üçüncü mevki dokuz, güverte 
üç buçuk liradır. Birinci mevki 

için alınar;ı yirmi altı liraya yemek 
ücreti de dahildir. Yolcular vapu
run lzmirde durduğu üç gün zar
fında geceleri vapurda kalabile -
ceklerdir. 

Panayırın devamı müddetince 
lzmirde büyük tenlikler ve eğlen
celer yapılacaktır. 

Sokaklarda 
ve acı 

satılan pis 
yağlar 

Köylü kıyafetinde bazı kadın
ların sokaklarda karışık ve fena 
yağlar sattıkları, kendilerine ıaf 
bir tavır vererek halkı kandırdık· 
ları görülmektedir. Belediye, bu 
gibi kıyafetli kadmlarm ellerinde
ki piı ve acı yağların hemen mü
sadere edilmesini şubelere bildir .. 
mittir. 

Gazetecilerin 
dilekleri 

Dahiliye Vekaleti Matbuat u
mum müdürlüğü memleket işleri 

müşaviri Sadri Etem Bey dün 
Matbuat Cemiyetinde Matbuat Ce
miyetin azaıiyle hasbihalde bulun· 

muıtur. Toplantı on buçuktan on 
ikiye kadar devam etmiştir. Top· 
lantıda gazeteci arkadaşlar tara· 

f ından muhtelif meseleler hakkın· 
da temennilerde bulunulmuştur. 

Gazeteciler, bir Matbuat baro· 
sunun kurulması ve gazetecilerin 
mesleki faaliyetlerini başarabilme· 

leri için kendilerine hükumet ma· 
~amlarmca yardım gösterilmesi 
ve direktif almak için gazetelerin 

Ankara ile süratle ve meccan,en le· 
lefonla konu,abilmelerinin temini 
temennilerinde bulunmuşlardır. 

Pazar günü saat on buçukta tek· 
rar toplanacaktır. Bu toplantıda, 
Matbuat Cemiyeti azası olsun ol-

masın, fıkra muharrirleri, roman· 
cılar, hikaye yazanlar <h buluna· 
caktır. 

Başvekil paşanın ve ve
killerin seyahatleri 

Ziraat Vekili Muhlis Bey dün 
Karadeniz vapuriyle Trabzona 

gitmi§tir. Vekil Bey şarkta: bir tel· 
kik seyahati yapacak, Karsa ka • 
dar aidecektir. Seyahat uzqn aü • 
recektir. 

Diğer taraftan, öğrendiğimize 
göre, Batvekil P.atamn fark vila -

yetlerine yapacağı seyahate Da • 
biliye Vekili Şükrü Kaya Bey de 

iştirak edecektir. Seyahat Eylülün 
ilk günlerinde başhyaacktır. 

-0--

Başvekilimizin zevcesi 
Hf. bir kaza atlattı 

Haber verildiğine göre Başve
kil ismet Pata Hazretlerinin refi -
kalan Hanımefendi bir deniz ka -
zası geçirmitlerdir. 

Baıvekilimizin refikası Hanım· 
efendi Y alovada bulunmakta • 

• 
dır. O, Gazi Hazretlerinin çift-
liklerindeyken, bir banyo yap-

mak üzere denize girmişler, de -
nizde bulundukları sırada derince 

bir yerde, boğulma tehlikesiyle 
karııl:ımıılardır. Hanımefendi, 
derhal etraftan yetişenler tara -
fından kurtarılmışlardır. Sıhh:ıt • 
leri iyidir. 

Baıvekilimize ve zevcesi Ha -
nımefendiye "Getmiz olsun,, de-
rız. f 
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l ktibaslar: 

Am.erika ne 
istiyor? 

"İl Popolo d'İtalia" yazıyor: 
Amerikanın en me§hur iktisatçıla· 

rından M. Wallace yukarıdaki unvan 
ile bir kitap neşretmiştir. Wallace bü
yük bir iktisatçı olmakla beraber Ro
osevelt hükumetinin memurlarından 

bulunan yüksek bir simadır. 
Gerek kitabın mevzuu ve gerekse 

müellifinin kazandığı şöhret dolayısi
le bu kitap, fcvkalndc dikkat nazarı -
mızı celbetmiştir. 

Kitabın mevzuu §Udur: 
Birleşik Amerika hükumeti, düçar 

olduğu müthiş inhitatlan kurtulmak 
isterse, önünde üç yol vardır: 

1 - Kati bir iktisadi autarchie. 

2 - Avrupa ve bütün cihan mem· 
leketleri ile ticarette müıterek mesai. 

3 - Ve yahut bu iki sistemin ara· 
sında me,,.cut bir sistem. 

Fakat her sistemde muvaffak ol
mak için hükumetçe ilk evvel iktısat 
sahasında bir plan ve daha doğrusu 
iktisadi bir program tertibi lazım ge
lir. 

Amerikadaki buhran esas itibariy
le ziratten doi:'llluştur. M. WaJlaoe 
Amerika ziraati hakkında aıağıdaki 

mütaleada bulunuyor: 

1934 senesinin sonunda pamuk ze
riyatından on beş milyon "acr" kadar 
tenzil edeceğiz. Mısır ziraatinde yir. 
mi milyon "ncr", tütünde yarım mil
yon "acr" ı gözden çıkaracağız. Buğ-

day ekim sahasında da yedi milyon 
"acr" tenzil olunursa heyeti mecmua
sı 43 milyon "ncr'' ı bulunur. Birle· 

tik amerika devletlerinde bu kadar a
razi ekilmezse tabiidir ki, istihsalat 
ve dolayısiyle ihracat azalmı§ olacak
tır. 

Wallace mütaleasına şu suretle 
devam ediyor: Amerikanın iktisadi 
vaziyetini ne kadar derinden tetkik 

edersem, vaziyetin o derece korkunç 
olduğuna kani olurum. Bunun için A
merikanın jktısadi vaziyeti ehemmi -
yetle nazan dikkate alınmağa değer 

bir mesele olmuıtur. Bu suretle he • 

men bir plan hazırlamalı, bütün mil
let bu planla alakadar olmalı, ve tat
bikatta son derece ileriye gidilmeli -
dir. 

M. WaUace esl<i serbest iktısat na· 
zariyelerini terkediyor ve bu nazari • 
yelcrin "yıldızı epeyce zamandan be
ri sönmüıtür" diyor. 

M. Wallacc, serbest rekabetin kah
ramanı olan adam Smith'in nazariye
lerini §U tarzda reddediyor: 

Adam Smith ticarette laissez faire 
(kendi haline bırakmak) sistemleri İ· 

le, bütün cihanda bir tevazün husule 
getireceğini zannetmiştir. Fakat tec • 
rübcler göstermiştir ki, bu acı laissez 
faire sistemi cihana hiç bir refah ge· 
tirmemiştir • 

Kati rekabet, gerek memleket da· 
hilinde ve gerekse umum cihanda ser· 
vetleri tahammül edilmiyccek bir su
rette temerküz ettiriyor ve bundan va
him neticeler çıkıyor. Tazyik fazla -
laıtıkça ya harp zuhur eder ve yahut 
dahili bir inkılp vukubulur. 

Eski sistemin cs:m bu idi. Biz bu 
sistemleri kaldırdık. Fakat serbest ti
careti ve serbest mahsulat sistemleri· 
ni tam manasiyle kaldırmıyonız. Bu
nunla beraber bir u:;ul 'Ve sistem tah -

(LQtrcn sayıfn) ı t~vlrlnl:ı) 

~::::::: ı-.r:~ 
''V ~~tı· Akn;,, objektifi kartısında 
. Son .. 1 d 1 "1.ıht . gun er e Anado unun 
elıf Y 1 • d h . . er erın en ıe rımıze 

fazla miktarda tavuk geliyor. Bu, 

tavuk piyuaarna oldukça tesir' 

yaptı ve tavuk fiaatlerini dütürdü. 

Ort~daki. resim .bi~ ~~ij ıefaı~nı 1 yelkenlerini •:an bu iki külüstür ı görmeğc. ahşan gözleriniz, tahmin 
teıpıt cdıyor. Üçuncu resme dık· mavna, hallerıne bakımadan, yarı· ederiz kı, bu manzarayı oldukça 

katli bakınız. Kocaman ve kirli fa kaJkmıtlar.. Kotra yarışlarını yadırgıyacak .. 
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ikinci dil kurul
tayının kapanışı 
,,.- (Başmakaleden devam) · 

bu ikinci Kurultay toplantıları da 
memleketin duygu ve bilgi diri
minde unutulmaz bir hatıra olarak 
İ{alacaktır. 

Batından sonuna kadar Kurul- 1 

Belediyenin "Milliyet,, gazetesi aley., 
hindeki davası da sukut etti. · 

Günün Siyase!,! 
w 

iki başvekilin 
mülakatı 
Avusturya Başvekili ile ftab' 

Başvekilinin mülakatları AvrıJP' 
siyaset alemini meşgul ediyor. 

Bu mülakatın gaye ve hedefi~ ' 
üzerinde bir hayli söz söylenJ1le · di 

taya yüksek benlikleri ile ön ve- Etem izzet Beyin vekili mü ek kelinin "bazı saikler, yüksek 
ı·en ulu dil itine gösterdiği 

· d ·k· f d her ,,ef tlti 1 tc ıse c ı ı tara arasın a :s
1 
•• , .. ' 

• (k ş 'Or ' elen fazla gene Avusturya ıs 1 • ., ~ il 

ı :nin korunması üzerinde fikir 111
11 ~ı 

ba~ele edildiği ve kararlar alılldr " 
ğı üzerinde İsra olunmaktadır. '0ıır 

derin bağlılık Kurultay azalarının mülahazalar tesİrİle,, tarzİyeye katlandıgv 1111 söyledi! 
yüreklerinde silinmez sevgi ve • , _ 
saygı izleri bırakmıttır. Geçen 
bir hafta içinde Dolmabahçe Mil
let sarayının geniş salonları Türk 
irfan aleminin en tanınmış yüzleri 
ileri sabahta aksama kadar dolup 
taşmıştır. 

Dün merkez heyeti reisliğine se
çilen Erzinsan mebusu Saffet Be
yin kürsüden dediği gibi Büyük 
Gazimiz yüksek şefkat ve hima· 
yelcrini keneli eserleri olan Türk 
Dili Tetki~ Cemiyeti üzerinde ek· 
sik etmedikçe muthka gö: etle.ner? 
hedefe v;ırılacaktır. 

Kurultayda o~un.mak ve anla· 
tılmak için hazırlanmış olan tezler 
ve etütler bilhassa iki esas etra· 
fmda toplanabilir: 

1 - Türk dil'n=n tarihi menşei 
itibariyle kıyme~ ve tekamülünü 
izah etmek, muhtelif dünya dilleri 
arasındaki hakiki mevkiini göster
r.ek. 

2 - DiJ=mizi yabancı unsurlar
dan temizliyerek ve garp milletle
rinin dillerine göre bugünkü nok
aanlarmı tamamlıyarak hem' şekil 
ve ahenk güzeJJiğini temin ede
cek, hem de her türlü medeni jhti
yaçları ifadeye ki.fi bir hale geti
recek kısa yolu bulmak. 

Birinci esas üzerine hazırlanmış 
olıı.n tezlerin ve etütlerin dil inkı
labı bakımından ameli faydası ol
mıyabilir. Fakat dil inkılabının 

manasını ve mahiyetini göstermek 
itibariyle kıymeti büyüktür. Diğer 
taraftan her milletin mazisine ait 
varlığından canlı olarak arda ka
lan şey sadece dil müessesesi oldu
ğu için dilimizin mazisine ve di
ğer eski diller ile münasebelerine 
dair olan ilmi tetkikler Türk tari
hinin ve Türk medeniyetinin şim
diye kadar inkar edilmiş olan hak
larını ııpat noktasından çok mü
himdir. 

Dil inkılabına giden en kısa ve 
en doğru yolu bulmak meselesine 
gelince, Kurultayda çok değerli 
sözleriyle yürekten alkışlanan AH 
Fuat Pa§adan batka bu cihete 
kimse temas edememittir. Cünkü 
bu mevzu üzerinde tez ve etÜt ha
zırlamıı olanlar için söz söyleme
ğe zaman ve imkan kalmamıştır. 
Eğer yeni merkez heyeti kendisi
ne havale edilmit olan etütleri ve 
tezleri bir gün evvel gözden geçi
rir, bunlar içinde Kurultay azala
rının ve umumiyetle Türk münev
verlerinin istifa.ele edebileceği an
latılan tezleri ve etütleri bir gün 
evvel bastırıp dağıthrırsa efkarı 

umumiyenin bu hususta duyduğu 

tenevvür ihtiyacı temin edilmiş o-
1ur · 

Mehmet ASIM 

bnda ziraat ve ticaret yapacağız. 
Köylerde ve ıehirlerde oturan bü

tün millet mÜ§terek bir tarzda ve bir 
makıat uğurunda çah§malıdır. 

Yani sistemleri vücude getirmek 
için ruhi bir inkılap yapmak mecburi· 
yetindeyiz. 

Bu aıırda beşeriyet yüksek bir 
kıdreti haizdir. Hayat mücadelesi na
.-iyaini edebiyen ortadan kaldır -
... -.n yerine da!ta yüksek olan 
fC~peraıyon) kanununu ikame et -
meliyiz . • 

Popolo d'ltalia gazetesi yukanda· 

"Esnaf., bankası meselesi etra . miliğin zabıtlarının değiştirilmesi 
fmdaki neşriyattan dolayı vali ve dnvasma ait muhakemenin deva · 
belediye reisi Muhittin Bey ve be- mı isteğini isabetli görmüş, bu da.· 
Iediye tarafından "Milliyet,, gaze- vaya devam olunmuştur. 

ki noktadan etraflı surette mü
dafaa ynptı. V ckilinin müdafaası 
tekmillcnince, Etem İzzet Bey 
ayağa kalkarak, şöyle dedi: 

Avusturyanm istiklaline ltah'ş' ~1 

ca bu derece ehemmiyet verilıtıC' ~~ 
oıı 

sinin sebebi aşikardır. 

Avusturya Nazileri muvaffa~ ıı· ......., lesi aleyhine açılan davalardan, Etem izzet bey tarziyeye - Müddeiumumi beyefendi, 
lacak ve hükfımeti eJlerine geçir;. Muhittin Beyin şahsı namına açtı- I neden k~tl~~mış? 

ğı dava, Etem izzet ve Burhan 1 Bu safhncla, Mıllıyet,, gazete· 
davayı bütün ruh~ ile ve benden 
daha iyi İzah edere, b:mim mü -
dafaamı da kendi dilleriyle yaptı· 
lar, bernetimi istediler. Kendi· 
feriyle tamamiyle hemfikirim 
Vicdanıma huzur vermek için, sa· 
dece bir noktayı tebarüz ettirrneği 

yerinde ve faydalı bulurum. Müd· 
deiumumi Beyef end;nin hakkım · 
daki beraet talebi. heni pek müte -
hilssis etti. Eğer mütekabil bazı 

zaruret ve 'mülahazalar, huzuru • 

... ~· 
cek olurlarsa bunların ilk yapac• 1 

1 
Cahit Beylerin tarziye vermeleri 1 sinin vekili irfan Emin Bey, şun· 
üzerine, şahsi vazgeçişle düşmüş· ları söylemiştir: 

lan iş Avusturya ile AlmarıY•). -.... 
birlestirmek olacaktır. Bu birle~ ~'il, 

: ki · d d ~ '"~ es tü. Belediye na.mma açılan dava- _ Eetm İzzet Bey, burada 
da, usulü dairesinde vazgeçiş 

menın gerçe eşmesın en oga ·ıe d 
ilk net:ce Avusturyanın iltihal<1 U, 

istidası verilmesi için kalmıştı. 
İstanbul üçüncü ceza mahke· 

mesinde dün açılan celsede, bele· 
diye vekillerinden Hıımdi Nazım 

Bey, mahkemeye bu hususta da 
bir vazgeçiş istidası vermiştir. 

Mahkemede iddia makamını tem • 
sil eden Ekrem Bey, feragat do • 
layısiylc belediye tarafından aç:· 
lan h~karet davasının da sukutu • 
nu, zabıtların değiştirilerek neş· 

•olunduğu noktasından müddeiu· 
mumilikçe açılan davaya ait mu · 

tavzih ve tafsili münasip olmıya.ı 

bazı mühim saikler ve yüksek mü-
lahaznlar tesiriyle, bir tarziyeye 
katlanmıştır! Davalar düşmüş, 

şimdi ortnda bir amme davası kal
m!ştır. O davanın da bu celsede 
biÜrilmesini rica ederim. 

Müddediumumi Ekrem Bey, hu 
davada esasa dair mütaleasını bil
dirdi: 

nuzda beni tarz:ye vermeğe sev· 
ketmemiş olsaydı, makamı iddia
nın bu beract talebi, hi~ şüphe yok 
ki diğer davaları da içine alaca!.::· 
tı ! 

büyüyen Almanyanm f talyll~ 
o•· komşu olmasıdır. 1talyan·n iste b 

w .. k " b~ (\ gi şey, bu komşuluktur. Çun u ( tibj 
komşuluk, halynya karşı tehdit·~ 
dici bir vaziyet alacak, birlet~ 
Avustqrya ve Almanya Adiry!l 
sahillerine inmek için fırsat göı~ tô~ 
tilecek, umumi harp neticesinde ~~i' 

1 •. ,ı· talyaya ilhak olunan ve aha ısı llıct 

k " lk 1 • .;Ş' d manca onuşan u e erm ana ı, i 
tana iadesini istiyecek ve iacleY' dı~t 
muvaffak olacaktır. '*k 

hakemenin devamını istemiştir. de de bu zabıtların aynen tespit 
Hikmet, Nusret ve Tahir Bey· 

- Gazete, şehir meclisi zabıt
larını itinalı neşretmiş bulunuyor. 
Etem izzet Beyin şehir meclisin· 

Mahkeme heyeti, Etem İzzet 
Beyin beraetini kararlaştırdı. Ga • 
zetenin sahibi sıfatiyle dava edi -
len Siirt mebusu Mahmut Bey, teş
rii masuniyeti haiz olduğundan, 

Bu korkular yüzünden ltah'" 
Avusturya ile AJ.manyanın birlef 

lerle teşekkül eden mahkeme he • 
yeti, kısa bir müzakereden son -
ra, vazgeçmes;r.e göre, beledi · 
yenin açtığı davanın da dü~mesi • 
ne ve muhakeme masraflarının da· 
vacı tarafından alınmasına karar 
verildiğini bildirmiştir. 

Mahkeme heyeti, müddeiumu -

Bakkallar 
Dükkanların ayni saatta 
kapanmasını istiyorlar 

Bakkallar dün ticaret odasına 

müracaat etmi~ler ve bütün dük -

kanların ayni zamanda kapatılma· 
sıni istemişlerdir. 

Buna sebep son verilen karara 
göre yalnız yiyecek satan dükkan

ların saat yirmi bire kadar açık 

kalmaları ve gene yiyecek sattık

ları halde saati saatına lazım ol -

mıyAn eşyalar da bulunan dükkan

ların saat on dokuzda kapanması

dır. 

Bakkallar bundan dolayı mü -

racaat etmişler ve bu hale.., niha 

yet verilmesini istemişlerdir. 

- - ·o --

Askeri bir heyetimiz 
Dün F ah rettin Paşanın riyase -

tinde Sovyet Rusyaya askeri bir 
heyet gitmiştir. 

.............................................. 
ki mütalealcıra şunları ilive edi)'or: 

'' Wallac<ı kooperaıyon yazıyorsa 
da, makıadı korporaıyondur. Walla • 
ce'in kitabına göre, mumaileyh koo • 
peratif sistemleri İstiyor. 

Amerika ne istiyor? Biz bu ccvacı 
kendilerine verebiliriz: Amerika her 
şeyi arzu ediyor, yalnız scr~st ikti
sat sistemlerini istiyor. 

Wallacc'in kitabını okuduktan 
sonra, Amerikanın hangi hedefe doğ
ru ilerlemek İstediğini ıorarlarsa biz 
bu cevabı veririz: 

Birleşik 1Amerika iktisatta korpo· 
rasyon sistemlerine doğru ilerliyor; 
korparasyon sistemled bu asrın 111 • 

temleri olacaktır. 

ve neşr · ı: i istemesi ve esasen değiş· 

tirildiği ileri sürülen kısımların 

gazetede hulasa halinde ortaya 
konulmu~ olması, bunu teyit e• 

der mahiyettedir. Kendisinin bu 

. . 1 k · · ~ıııı· ~c, 
mesınc ma nı o ma ıçm n~ J ~ıı 

hakkında takibat yapılabilmesi 

; .. ·n Büyük Millet Meclisi Reisli-

mak lazımsa onu yapıyor. 
_ı;lı lıı ıl\ 

Netekim Avusturya BaşVCJ-1, <td· 

davada beraetini isterim. 
Etem izze 'bey söylüyor 

ğ ·ne evelce yapılan müracaatin 
geri alınması hususunda müddeiu-

Dr. Dolfusun katli ve darbei hi.ikü' ~ 1 

met te~chbüsü esnasında hah' ~ t 
hiikumeti fevkalade hassasirel ' 

Avukat irfan Emin Bey, huku· 
mumiliğe müzekkere yazılmasını 
kararla,tırdı. 

göstermiş ve derhal hududun> r.f 1 

ker yığarak Avusturya - Alnı'~ t~ 
ya birleşmesine s~lahla mani olı: 

Belediye kooperatifi odun 
ve kömür dağıtıyor 

Şeftali ihracatı cağım göstermiştir. t,\ 
Avusturya Nazilerinin ha?.ırll' itti 

Gelecek yıl ~lmanyaya dıkları hükmet darbesi akamet' tı Belediye kooperatifi memurla· 
rı odun ve kömür dağıtmaya de • 
vam etmel<tedir. Kömürün kilosu 

ihracat yapılabilecek uğradıktan ve alakadar AvrııP' bıt 
devletlerinin hepsi Avusturytll11~ 

dört kuru§ on paradan, odunun 
çekisi 290 kuruştan verilmektedir. 
Birçok memurlar şimdiden kışlık 
kömür ve odunlarını almışlardır. 

Bursa havalisinin şeftali istih· istiklaline taraftar olduklarını s0J hl\ 

sali gittikçe artmaktadır. Bazı ledikten sonra ltalya hükv.-neti e 
tacirler bundan istifade ctmeğ: askc:·lerini geri aldı. 
düıı:ünerek, Bursamn nefis şefat· F k b" f A ..vı' 

:r a at ır tara tan vustU• ı 
lilerini Almanyaya ihraç-etmek İs· mn bugün başında bulunan hii1'D' 
temitlerdi. Bu hususta yapıları J f 

me~in yeni darbelerle karşı ş f tetkiklere ve Almanya ticaı·et oda· 

--o--
Kaza nasıl olmaz 

maktan doğan endişeleri berts1"1 
Otomobillerin, karşılıklı ge · sından gelen cevaplara göre şef· 

1 
len iki tramvayın arasından geç- tali ihracı mümkün görülmemek- olmadığı gibi halyada, AvustııtY 
meleri şiddetle yasak edilmişti . tedir. Şeftalinin kilosu Berlindc içinde istikrar hasıl olduğuna j(l'' 

dün bir teftiş neticesinde bu ı • 40 - 50 kuruşa satılmaktadır; 100 naat get:rmiştir. 
retle hareket eden üç otomobil ya· kilosundan gümrük resmi olarak A B kilİ' 

vusturya ile ltalya a~ve I~ 
kalanmış, yirmi beşer lira par.- 250 kuruş alınmaktadır. Fakat nin son mülakatı bu cndişelc:' 
cezası kesilmiştir. ·Bu sene va kit geçmiştir. Tüccarla· b 

u istikrarsızlıktan doğ · u. 
·-O- rın gelecek sene bu işe teşebbüse· c 

..... k k ) "' decekleri kuvyeLle tahmin edil· Telgrafların verdiği haberlebı'ıJ' 
t.srar aça Çl ıgı mektedir. • göre iki taraf Avusturyanın 

Sarayburnunda bulunan İngiliz · }şf 
--o-- günkü vaziyetini idame için an bandıralı Bıgasus vapuru ile esrar k • 1 

kaçırılacağı haber alınmış. gece Genç bir hanım par"ste ı mış bu unuyorlar. ıtl 
t h · J • • b"t · d ı Acaba bunun manası ltalyaf1 . yarısından sonra sandalla vapura a S' 101 1 1r ı·lı' 

tek başına Avusturyanın istik~ i 
esrar götürülürken görülerek san- Erenköy kız lisesi mezunların - · . "k .. d f tJ1le~ 
dal yakalanmış, içinde on kilo es- dnn Nüzhet Zihni Hanım, bir mücl- n', ıcep et~ı ·çe mu a aa e 

midir? ı-ar bulunmuş~ur. Sandalda yaka- det evci hükumetçe Fransaya tnh· ,.e 
lanan llyas adlı biri esrarı Çeşme sile gönderilmişti. Orada riyaziye Bu mukadder sual Avrupaclll 

meydanında Numandan aldığını ve telekkiyat tahsilini muvaffakı- bilhassa Fransada endişeler uYllf1' 
söylemiş, Numan da yakalanmış- . yelle tamalıyan Nüzhet Zihni dırıyor. .

11 
tır. İngiliz vapuru da aranmış: hanım, dün sabah "Provi~ans. Çünkü müstakil ir devlet~· 
tayfalardan birinin kamarasında vapuru ile lstanbula gelmi~tir. ı yabancı her devlet tarafından~·~· 

1 1 k b 1 ' d f t k .. ·· d letı 1 850 gram İpe c i umaş u unmu~- Kıymetli kızlarımızdan olan a aasımn a arruru o ev , 

tur. Nüzhet Zihni hanımı tebrik, mu . tiklalden mahrum eder ve onu ". 
-o-:-- vaffakıyetinin bundan soııra da çık veya gizli bir himayeye l,.bı 

Etiketsiz mal satanlar devamını temenni ederiz. kılar. 
Dükkanlarda satılan her nevi ı: ı Avusturya ile halya arasınd,.~~ 

· k · ·1 k ı · ı Vefa-Kum!tapı ko:ngresi )tir yıyece ve ıçı ece şey erın üzer e-

1 

son anlaşmanın bu mahiyette 0 I t 
rine etiket konmadığı yapılan tef- Vefa - Kumkapı İdman Yurdun- olmadığım önümüzdeki güne 
• 1 d 1 dan: tış er en an aşılmıttlır. Yirmi beş j ·· t kt• 

:r - Klübün fevkalade kongresi 7 • 9 • gos erece ır. 
dükkancı hakkında bu yüzden za- 934 Cuma günü sabah saat 10 da a· ı· 
bıt tutulmuş, hepsi Galata sulh zanın hazır bulunması tebliğ olunur. 
mahkemesine verilmi§lerdir. 

ömer Rıza . 
.. 

~·j 

' 
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DAOAvE ·sKENOEll 

d~·Nesrin hanımı sizden ilk is· 
Rını g" b' . lti. ]( ~n, ır an kızmız ısyan 

01'\i endııiyle o zaman hususi 
· ~ fntek İstedim. Hatırlıyorsu . 
ı, t değiJ ıni? ....... E: •• 

loıır ~:et. Konuştunuz. Ondan a. ,, • 
~t eırın sizinle evlenmeğe 

. ı old u. 
~~ ~vv~Ji. neden reddettiğini 

......_ Blnııyorsunuz?. 

......_ llyır .. Şımarıklık ıandım. 

......_ ~rtın~ıklık değildi .. Aşktan .. 
· ~i ,... e dtyoraunuz .. Kızım biri· 

.... , 1 . 
1 evıyordu? 'E .. 

)tıı, k·ve~: kendine layık olmı· 
llles· uffu olmıyan, ailenize gir· 
d ı caj,. l b' . . . 

1 ıı. · o mıyan ırmı sevıyor· 

'Bu adamm ismi?. 
~dCeliı Asaf. 

tibi d~&.? bey ha.tırlaml\k ister 
U§•ınd\1: 

r~' G~en !ene resmini yapan 
1.tn !. . 

to~/~"~t .. O ndRm ~ervetini7.e 
l~t •ktıydi. Nesrin onun için bir 

'ıtttıı~lu yıldız:, bir bulunmaz nİ· 
d1 .' hır devletti. Kızınızı kandır-
dı~:ifaı etti ve kendini l:eğendir
ltk ClJ sonra, E~vdirmeğe muvaf · 

oldu. 

' Sefi) herif.. 
l•.' Bütün bunları bana bizz<!l .,.,,}'. 
~ıı ~n hanım an!alh .. Ona bu aşk 
ı.. .ayır oelmivecegwini o ad21 · 
"ltrı. •• :,, • • 
'td· to:derine inamLlUnasını söy · 
~ ııtt, anlattım .. Kani oldu .. Fa
~ t llrn dc8il.. Fakat ben, a~kırr.
i' ttıuhabbetimle, ıefkatle Ne:;ri

te•ell; edeceğime, ona ilk aşkı· 
'~ ~nutturacağ1ma emindim .. Bir 

11 rnuvaff ak oJdum. 
~,\:-Bunun farkındayım .. Yavt'l:

ı_ • a.! Nesrin size güler yiiz gös· 
"rı" d ~t • or u .. Dün gece de ne ka<lP-r 

~l!!iy-'' \.ll •• 

b1' E:\'et. F l\ket t öteki onu rahat 
ra.ktr?ı d o·· ı ·· k.. · • ~ılld • Yor u. un, m~ un cıv<\· 

a do!a~~ığmı cördl.im. 
t't:-.. Yay. hu ki.i :;tz.hlığa cesarPI 
. 'd ernek?. 

~il~ Evet. Ncs;-in h'-nıma r;rnde
a \'ereli. 

, 'R 
~· andevu .. Bur&.dn? .. Benin-
ırtıde? ... 

~o~ Nesrin hanımın kabahati 
~İıı h l<.ızını:u tehdit etmiştir, NeG· 
di llnım. da rezalet yapmasır 
~e k .. b l · · G' . b "4 u etmııotır.. ıttı .. 
f\ıd - d y tıı~ı van bey saps~.rı ol u. cm· 

lql'd atını sr):h. Gözlerine kan o · 
J.ıu. :uzu kıpkırmızıydı. 

ltht bir sesle homurlandr: 
......._ Sonra ne oldu? .. 
~ ......._ Bu gece bahceye çıktı .. Ar

ından cıktım .. Hata mı ettim! 
........ l.J ~ 

rıayır. 

>iit~ Arka tarafa, deniz tarafına 
l. Udü 8' k.. ..k k t C ı) •• ır ucu a"'t ac ı. e· O}' ~ ... ~ 

......._ '•ını bekliyordu. 
d~ l<tlım bunu yaptı ha ... Bir 
•ıt .. \tta.nılacak bir ~ey yok diyor-
·•uı' · ... 

l:ıu; ~abred\niz .. Saklandım. Ko· 
~cıl'ı u larını dinledim. Nesrini 
l'cıl'dUyor: ''Beraber kaçalım,. di
~ih U. Nenin hanım istemiyordu. 
~))~Yet fa.z)a ısrara basladı. Size 

ıye~ ,.. • 1 ~k ~ 
l\ı, h gını, reza et çı aracagı-
bty 'lta öldüreceğini ileri 5Ürdü. 
di~ '~arnadım. Kendimi göster
"İtt h en meydana çıkınca, Nea
b.,tla.~tıım. kö!ke doğru koşmıya 
~ '·· Ben herife bir tokat at-

~e ... 
'V., e ••. 
........ 8 i 

)t)lrd 0 Ufınıya batladık .. O ka • 
dı.. O lln aıağı, denize yuvarlan • 

nu tokatlamak ne kadar 

Yazan : Selami izzet 

kadar hakkımsa, kendimi müda • 
faa da o kadar hakkımdı .. O öl • 
dü gitti .. Fakat ben, Nesrin hanı· 
mın ne yapacağını, bu işi yapaca
ğını hatırıma getirmedim . 

ikinci Türk Dili Kurultayını 
kutlulamak için, Kurultay ha!kan
lığına Kurultayın açılmasına ka
dar, bir çok tel yazısı gönderilmiş
ti, 

Tdı ika :'\o. 2 Y.ızan lchak l"crdi 

Dara önünde iğil iği taş
lardan cevap alama yınc Cumhuriyet Halk Fırkası le!" 

- Acıyınız bana, doğruyu söy
leyiniz .. 

- Doğruyu söylüyorum .. Kızı

nız kendini öldürmek istedi. 

kilatı, vilayetler, kazalar, nahiye· 
ler ve köyler, "cemiyetler namına 
tel yazısr yollıyan zevatın isimle· 
rini bugünden itibaren bu sütunda 
neşretmeğe başlıyoruz: 

Hükumdar saraya döndüğii zaman, qatağının 
kenarında bırakılmış bir bohça bulctıı. Açtı .• 

Ve sevgilisinin kanlı gömleğini gördü .. 
Rıdvan bey başını ellerinin a· 

rasına aldı, bir koltuğa çekildi. 

Feyyaz devam etti: 

Cümhuriyet Halk Fmrkası 
Teşkil:lh 

(Belediyeler ve diğer mi11i ve ma· 
haJli te,ekküller) •• 

- Ben namuslu bir adamın lstanbul C. H. F. idare heyeti 
yapma11 lazımgelen şeyi yapmış· reisi, Antalya mebusu Dr. Cemal. 
hm. Namusumu sonra da canımı Armutlu C. H. F. nahiye reisi Re
müdafaa etmiştim. Yolda Peyma- şit. llgaz H. F. mutemedi Nuri. 
na rasgeldim. Bana felaketi ha • Gemlik bel<'cliye reisi Eşref, C. H. 
her verdi. Hemen doktor Cemil F. reisi ıiya. İznik kaymakamı 
Beye koştum, alıp buraya geldim. Vehip, heeldiye reisi Salim, Tay· 

Birdenbire sustu. Rıdvan bey 
sararmış, gözlerini dikmiş duru • 
yordu. Kalktı. odada dol~mıya 

başladı: 

- Neden kızım kendini öldür· 
mek isteıin. Gençlik bu. lnaan bi
rine tesadüf edebilir. Aldanabi • 

yme cemiyeti reisi H. AYni, Hima
yei Etfal reisi H. Avni, C. H. F. 
reisi A. Osman, Maarif M. Orhan, 
Hilaliahmer cemiyeti reisi Cemal, 
Gençler Birliği reisi Orhan. Çal C. 
H. F. idare heyeti reisi Abdullah. 
Gelibolu C. H. F. kaza idare he-

lir. Fakat kendine doğru yol gös· yeti reisi Şevki. C. H.· F. Havran 
tcrildiği zaman, iğrisinden döner. 

Feyyaz, Rıdvan beyin sözünü 
kesmek istedi, muvaffak olama • 
dı: 

- Nesrinin karJısma siz çıktı· 
nız. Onu sevdiğinizi, ona saade· 
ti , aile yuvasını vaadettiniz. Buna 
rağmen Nesrin kendini öldürmek 
istedi ha!.. Yani ailesinin namu
sunu lekeledi. Bende, ne ana
sındft, halkın yüziine bakacak yüz 

l·nakmadı .. Neırin yalnız günah· 
kar değil, ayni zamanda da cani· 
clir. Aile katilidir .. Namus, iffet, 
istikamet dü~manıdır. 

Feyyaz, bu ani hiddetle şaşa· 

\21,;!ı: 

- Rıdvan beyefendi, rica ede· 

ıim, sakin olunuz. 
Rıdvan bey birdenbire durdu. 

i<~ Harı yanma sarktı. Batı önüne 
{i.ü~tü. Sa.nki bir saatte, bin sene 

ihtiyarlamı~tı. 

- Feyyaz bey dedi, sizi Nes· 
: inle ni~an!adığırna müteessirim .. 
B'zim gibi insanlar size layık sa· 
yılamayız .. Sözünüzü geri alabi -
lirsiniz .. Emniyetinizi, bilmiyerek 
suiislimal etmiş o'duk. Kusurumu
za bakmayınız.. Tekrar affınızı 

dilerim. 

Bu sözler, F eyy:ızın i§ine gel
miyordu. O, bu vaziyetten idifade 
etmek istiyordu .. Her halde Rıd
van Bey, kızının günahını bile bi
le kabul edecek bir adama min· 

nettar kalmalıydı . 
Halbuki Rıdvan bey, büyük 

sözlerle, bu planı altüst etmektey

di .. 
Do~ruldu: 
- .Beyefendi, dedi, ben ''erdi-

L:-.l :.özü geri almak fikrinde de· 
.... ., . 
gııım. 

Rıdvan bey başını kaldırdı, 
dikkatle ve hayretle feyyaza bak-

tr. 
- Cünkü ben, Nesrin hanımın 

bu ha;eketini takdir ettim. Kızı • 
nız cidden namuslu düriist ve ve· 

fakar bir ktz. 
- Anlamıyorum. 

- O adamla firar etmek iste • 
memesi, bu rabıtanın mühim ol • 
madığına da delildir. Nesrin ha • 
mm bir cocukluk yapmış ve hata· 
sını anlamtş demek. . 

nahiyesi idare heyeti ve belediye 
reisi Zahir. Ayvalık C. H. F. idare 
heveti reisi İzzet. Rize C. H. F. i
da~e heyeti reisi ~Mehmet. Şarlı C. 
H. F. reisi O. Azmi. Ermenek Tay
yare Cemiyeti reisi Nafiz. C. H. F. . . 
reisi Emin Hami, Hilaliahmer ce-

Dar! o gün gö~leri şişinceye ka- ı Diri bu rr.ektub.ı okuyunca 
dar aglamıştr. ( Ardo) nun muhafızlarını çağırt-

( Bereket mabudesi) nin dizle- tt .. Sevgilisinin dağ yamaçların· 
rine yüzünü sürerek: da neden yalnız bırakıldığını sor· 

- Başımı ilk defa bir kadın du. 
için iği yorum, ey mabut! Bugün Muhafızlardan biri: 
beni boş çevirme! Sevgilimi bana - Ok atan adamı aramak için 
gönder! Seni her sabah ve akşam etrafa dağılmıştık. Döndüğümüz 
en nefis şaraplarla yıkatacağım... zarr.an kanlı gömleğinden ve bu 
Kapının eşiğini mukaddes hay· mektuptan başka bir şey bulan1a
van derileriyle süsleteceğim ! Ar· dık. 

do'yu çok göresim geldi.. Onun Dedi. Dara bu hadiseden çok 
yokluğuna tahammül edemiyo· m:i!f-esairdi. Hükümdarın teessü· 
rum.,, rüne bütün saray halkı ve asilza· 

Diye bağırıyor, başını ta!lara defer de iştirak ediyorlar, her ge
vura vura, göğsünü döve döve ce sabahlara kadar hazin mersi
ağlıyordu. yeler okuyarak ve göz yaşları dö

Mabette hükümdardan başka kerek dövünüyorlardı. 
bir kimse yoktu. Dara sihirbaz (Gomata) nın 

O gün üzerinde saatlerce göz oğlunu aratmakla meşguldü .. Hü
yaşı döktüğü mermer yığınların· kümdarın sevgilisi belki de ölme
dan bir cevap alamıyan Dara, sa· m1şti. (Gomata} nın oğlu daP.1-· 
rayına döndüğü zaman garip bir dan şehre inmiyen çok yakışıklı 
hadiseyle karşılaştı. Hükümdarın ve nişancı bir delikanlıydı. Eğer 
odasında bir bohça duruyordu.... Ardo onun eline düştüyse, bu gii· 
Ve Dara bu bohçayı açtığı zaman, zel kızı sihirbazın elinden kurtar
evvela sevgilisinin kana boyan· mak kolay değildi. 
mış elbisesini gördü... Bohçayı Dara (Gomata) yı İran tahtına 
merakla karı~tırdı .. Biraz sonra oturduğu gün öldürtmüştü. lranm 
gözü fu mektuba ilişti: hu meşhur sihirbazı sadece İnsan.' 

"Ben, sihirbaz (Gomata) mn ların vicdanlariyle oynı~an' ve' b'ir 
oğluyum. Rabamm intikamım al- takım cahilJeri kandırarak para 
mak için yıllardanberi fırsat bek- ve servetlerini alan alelade bir 
liyordum. Bugün (Mukaddes or- büyücü değildi. O saltanat iddia
man) civarından geçerken, ağaç- fıiyle lran tacını paylaşan ve mu· 
laıın altında güneşlenen genç ve C\zzam ordulariyle Babil üzerine 
güzel bir kaclın gördüm. Etrafın- yürüyen, İran prensleriyle dokuz 
daki muhafızlara sordum: "Bu ay harbeden müthiş bir muharip· 

Gomata herkesi yıldırmıştı ... 

güzel melek kimdir?,, ~hthafız- ıi. 

lardan biri kaşlarım çatarak ce
vap verdi: ''Ardo'nun kim oldu
ğunu bilmiyor musun?,, Oradan 
uzaklaştım .. Yüksek bir ağacın 
tepesine çıh-tım .. Yayımı gerdim 

Onun elinden bu nüfuz ve kudre· 
ti alacak kimse yoktu. Altı prens· 
len hiçbirisi Gomata He mücade· 
!e~r girişemiyotdu. Dd.ra hüküm
darhğını ilan etliği gün hazırladı-Ye hükümdarın se,·gilisine nişan 

aldım. Onu bir okla göğ~ ünden 
varaladım. Fakat. muhafızların 
~e karlar korkak adamlarıınş ya! 
Zavallının cesedini orada bıra

ğı bir ordu ile Gomata'nın üzerine 
yürümüş ve fedaileri vasıla5İyle 

sihirbazı ve ndamlannı bir gün
de telef etmişti. 

Dara: kıp kaçtılar. Ve gf1ya size Yahşi 
havvanlar tarafından öldürülmüş - Hürmüzün inayetiyle hü· 
gibi anlattılar. lşte bu onun kan1ı kümdar oldum . 
g-ömleğidir. Lakin sevgilin ne ka: Diyerek, Gomatanm yıktığı bü· 
dar giizel bir kadınmış. ey yedı ii.•ı · mabutları tekrar inşa ettir
taçlı"" hükümdar! Şimdi onu ~öğ- miş ve mukaddes ayinler yaptıra· 
si.inden varalamaımş olsaydım, Yak memleketi refah ve sükuna 

diri olar~k evime götürüp kendi 
kovnıııııda ~1atıracaktıın. I\imbi
lil'?. Ardo·yu belki de diriltmeğe 

ka vt•sturmuştu. 
Dara tr~m tahtına oturduktan 

sonra, ( Behiştun) kitabesinde 
Gomata' dan şöyle bahestmişti: muv::ı 'fok olacağım .. ,, 

"Biz ötedenberi hükümdar İ· 
.İnhisarlar. 1\I:.:ıraş C. H. F. Burdur dik. Gomata ismind~ bir sihirbaz 
mebu-..u Halit. Feke r. H. :F. Ali, türedi.. Yalanla ve ~ihiı'le halkı 
beledi ve reisi Serif. Rize C. H. F. iğfal ediyordu. (Ben hiikümda
reisi ~I. Ali. Koçhisar C. H. F. rmı) diyordu. Halbuki o ne lran
reisi Ahdfürnhman. Polatlı C. H. 11, ne Meuy~lr, ne nEslimizden hiç 
F. rei~i :Muhterem, belediye reisi. Hrine mensup değildi. Sihiı bazın 
lilkiilcme Uemeği rei~i Kadı i. Ta- e1inclı:m hükümdarlık tacını hiç 
las C. H. F. N'ahh·e idrıre heyeti kimse c;ekip alamı~·ordu. O ıanıan 
reisi ulelıınct. Yozgat, Salmanlı hen ortaya çıktım. Yanıma fedai -
nahivesi halkı namına C. H. F. re- ! ler alarak Gomatayı ve ~eriklerini 
i~i Tahir. Artvin r. R. F. idar~ he- öldürdüm. Ne~limizden alman 
yeti rei.si Hasan. Beykoz C. H. F. hükumet, tekrar ne~limize gec;ti.. 
Beykoz kazası reisi Refet, C'. H. F. Hükümdar oldum. Gomata'nın 
reiı::i :Mehmet Lıitfi. lnegöl r. H. yıktığı mabutları, milletin halfü.; -
F. reiı::i ~abıi. Orhaneli Fırka rei- ldin sıfatiyle tekrar ben inşa ct-- Peki, ya kendine neye kıy

dı? 

miyeti reisi Mehmet Rifat. Kızılca 
hamam C. H. F. kaza heyeti rei~i 
Halis. Mecitözü C. H. F. reisi Uy
~ur. Dilzce C. H. F. km~a idare he
yeti reisi vekili H. Remzi. Devrek 
Fırka reisi Seyfi. Üsküdar C. H. 
F. kaza reisi Muharrem '!-fail. Bu
cak C. H. F. reisi Ali i\lünir. El
malı C. H. F. reisi Ali. Bilecik C. 
H. F. reisi A. Şe,·ket. Bo1vadin C. 
H. F. reisi Salih. İzmir C. H. F. 
vilfıyef idare heyeti reisi Yozgat 
mebusu A v-ni Doğan. Tepe köy, 
Torbalı C. H. F. rei~i Esat. Ayaş 
C. H. F. Kavaklı kazası H. reisi 
İbrahim. Kelkit H. F. ı·eisi Behc'et. 
Çanakkale belediye ve C. H. F. re
i!'İ Veli. Babaeski belediye reisi 
N. Si.ileyman, kaymakam V. Ah
met Sükrii, C. H. F. reisi M. Adil, 
Him:~vei Etfal reisi M. Hamdi, 
Tavv~re S. n. l\f. Rifat. Bolu C. H. 
P. ~ilayct. idare heyeti reisi Emin. 
Nazilli C. H. F. idare heyeti reisi 
tnvi. Büyiik ada C. H. F. Adalar 
kaza~r idare heyeti reisi Süleyman. 
Gürfüı belediye rei:-i Şakir, H. F. 
reisi Talat, Hilaliahıner C. reisi 
Zeki. Zonguldak C. H. F. vilayet 
idare heyeti reisi ~litat. Konsa 
kaza merkezi idare heyeti ı·cıRı 
Hulli...;;i. DeYeli C. H. F. heyeti re
i~i Fevzi. Kumcaşile C. H. F. rei-
8İ Hasan, muallimler namına Ah
met Hilmi. nahiye müdürü Sevki, 
Himayei Etfal reic;i Hac:.an. Ayva
cık kaymakamı Hikmet. l\iğde 
rlukışla F. ve helerliye reisi Ya
kup. Kinya C. H. F. reisi Aziz. 
C. H. F. Cihanheyi kaza heyeti re
isi Ali Fuat. l\1:ınavg-at C. H. F. 
rei~i Kazını. l\arapmar ka'lası 
C. H. Iı"". reisi Siile~'man. 1\lalkar:.l 
C. H. F. rei~i Refik. Altm<wa fır
ka idare heyeti reisi ?!Iehın0t Ce
mal. Söke belediye rei.~ i E~rüp. C. 
H. F. reisi Hulüsi. A Y:ıııc1k Fır
ka reisi Hüse~·in. Af•:on I-folkevi 
rei.ı:i Galip. Afymı C. H. F. reisi 
Safter. Zile C .. F. i<lare reisi Bah
ri. Vakfıkebiı· C. H. F'. rt·i~i )L 
Kele~. :•1uduıııu C. H. F. ve bele
diye reisi Osman, rnmhuriyet 
Gençler Birliği !';erbank. Adbank. 

si ~man Nuri Beyler. t' Jm.,, 
.Devamı var) (Devamı var) (Devamı var) 
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~IKAYE 

Verin Şu Şapkamı .. 
Bütün aile bir araya toplan

mışlardı. 

Bir iki ahbaplandaıeldi. Bai· 
dan üzüm, ıeftali, armut topladı
lar. Havuzun batında oturdular. 

Bir aralık köıkün aahibi Cemil 
Bey: 

- Yahu dedi, bizim Jhaam u· 
nuttuk. 

Kanır itiraz etti: • 
- Camm lhıandan vazgeç. 
- Neye? 
- Ağzından çıkam kulağı 

ititmiyor. 
- Yok canım; filvaki kaba 

ıözler söyler ama, biz bize iken 
ıöyler .. 

- Sen bilinin. 
1 hıan Bey komtu köfkte otu

ruyordu. 
Haber ıönderdil~r. 
Ihsan Bey, baıto::ıunu ıallıya 

sallıya geldi. 
- Oh, oh, oh! ..• 
Diyercl: yemitlerin batına 

geçti. 
Yeyip içiyorlar, söyleyip ıü· 

lüyorlardı. Her feyden ve her 
kesten bahsettiler. 

Söz Selma hanıma intikal et
ti. Bu genç ve güzel kadın hak
bn :la hcrkeı bir ıey ıöyledi. 

Nihayet lhıan Beye ıordulcr· 
- Sen n~ dersin? .. 
lhaan Bey tereddütailz cevap 

·1rdit 

-- .Sırakm caııım, kaltağın 
.. .'ridir: 

Bu ıöz, herkesin üıtünde 1:»uz 
...,:bi !Oğuk bir teıir yaptı. Genç 
· ·zla- kızardılar. 

Hele kctk sahibinin kanır fe
na halde kızdı: 

- Ben evimde böyle limlar e
den im--nı istem~m, yolunuz a
:tk olsun. rle-li. 

Matbaamı2a cıelen eserler: ................. . .................. ·-··---·---·· 
Yeni Türk 

Halkevi tarafından her ay neıre • 
dilmekte olan "Yeni Türk" mecmua • 
ıınm 24 numara~ı nüıhuı Baıvekil 
lamel Pa§S Hazretlerinin Büyük Mil· 
let Meclisinin IJ..ı dewetinde hapnlan 
iıler hakkında nutukları •• Ali Riza. 
Ahmet Ehre:n, Hikmet Turhan, Se
limi izzet, Mimar Faruk G.lip, Re
fik Ahınet, Halit Fahri, Dr. Oıman 

Ş.rafettin, Salih Murat. Akdes Ni
met, Galip Bahtiyar Beyt.ia Ye Şü-

kUfe Nihal Hanunın yazı!ariyle inti -
tar etmiıtir. 

Her kitapçı ve müvezzide bulunur. 
Tavıiye ederiz. 

--- - -o----
Cumhuriyet Halk Fırkası İstan

bul Vilayet merkezinden: 

Menemende Ayyıldız tepeıin· 

de tat yap111 bitmit olan Kubilay 
Mıideıinin bronz fiıür dökümü 
25 - 8 - 934 cumarteıi baıhya· 
yarak on gün ıürümü eluiltmeye 
çıkarılmııtır. Eksiltme kapalı zarf 
yolu ile yapılacaktır. Zarflar Ey
lülün betinci günü Nat on bette 
Ç. H. F. latanbu Tiliyeti idare he
yeti merkezinde açılacaktır. Fi
gürün maketi lıtanbulda Cerrah· 
paıada Bulgur palastadrr. Ekıilt
meye girmek istiyenler fenni prt
name ile mukaveleyi okumak için 
cumadan baıka her gün ıaat do
kuzdan on sekize kadar lıtanbul
da C. H. Fll'kaaı lıtanbul vilayet 
~ YUNhiQıfer. 

Yazan • • lzzetoğlu 

Jhıan Bey baıtonu ile ppkası· 
nı aldı, ıitti. 

• • • 
Birkaç ıene ıeçti. 
Cemil Bey oğlunu bir ıenç kız

la niıanlıyacaktı. 
Niıan meraıimi için hazırlan· 

drlar. Herkeıe davetiyeler gön
derildi. 

Zamanla her ıey unutulur. 
Hem böyle mesut günde dargın -
ların barıımalan bile lizımdır. 

Cemil Bey de, karısı da, lh
ıan Beyin kabahiını unutmuılar
dı. Ona da bir davetiye gönder
diler. 

Nif&D günü kötkiln bahçesi 
doldu. Genç kızlar, genç bey -
ler, hanımlar, çocuklar eğleni· 

yorlar, danı ediyorlardı. 
lhaan Bey, baıtonunu ıallıya 

sallıya ıeldi. 
Hoş beıten ıonra: 
- Yahu, dedi, nipnlı hanımı 

ıöraem. 

Genç kızı 
kırıta geldi. 
ınktı. 

çaiırdılar. Kırıta 
lhıan Beyin elini 

Ce-., 'ley ıordu: 

' l
0

mi nasıl buluyorsun?. 
·ma yok, dedi, ben bir 

kere foka baıanm... Bir kere ko· 
ğ .. l··ram .... 

Çemil Bey vaziyeti kavrıyama· 
dı: 

- Anlamadıqa. •• 
İhsbn Bey batını salladı: 
- Bunda anlıyamıyacak bir 

ıey yok. .. 
- Ne anlıyayım iıtiyorsun ! 
- Gelinin hakkmda fikrimi 

IOl"t!YOUUn? 
- Evet. 
- Öyle iıe Teriniz benim ıap-

kamı, baıtonumu, koğulmadan 
kendim gideyim! 

330 doğumlular 
. yoklamaya 
çağrılıyor 
Uıküdar aıkerlik ıubeıi riyasetin

den: 
1 - Şuhe mıntakuında bulunan 

yerli ve yabancı bilUınwn 330 doğum
lular ve bunlarla muameleye tabi o • 
lanlarla ahvali aıbhiyeleri · do!ayııiyle 
erteıi seneye terkeclilmiş olan efradın 
aon yoklarnalanna 1 - Eylul . 934 ta
rihinden itibaren ıuhecle müteı~l 
ukerlik meclWncle bqlanacaktır. 

2 - 330 cloium!ulann ilk yolda· 
malariyle beraber yapılacakbr. Hangi 

mahallenin haqi aün yoklamalarının 
icra edileceii hükumeti mahalli vaaı· 
tuiyle mahaUata tebliğ edildiii gibi 
J'oklaınaıı yapılacak efra da aynca 
celp te aönclerilmiıtir. Binaenaleyh 
her mahallenin efradı tayin olunan 
ıünlercle ıulMye müracaat eytmıeıeri 
ve mezkur ıinü aeçirmeden vaktiyle 
müracaat edilmeai !azundn-. 

3 - Hastalık, laapiı!ik gibi meşru 
mazeretler dolayııi,.le ulaırlik mec • 
liıine aelmi:renler hutabldanm iıbat 

edecek taıdikli rapor -.e hapiı olanlar 
da mahpuı bu{unduklan hapiıbane 
müdüriyetinden birer vesika mec·b: 
ıöndermek mec:buriye~imlcdirlcr. 

4 - Yabancı memleketlerde bulu
nanların elçilik nya şehbcnderlerimi· 
ze müracaat etmelerinin veli ve akra• 
balan tanfmclan ıimdiden kendileri -
ne mektupla bildirme?eri lbundır. 

S - Mektep talebelerinin bulun -
duldan mektepten alacakları vesika· 
larla meclise müracaat etmeleri mek
telli ilmlld ........... de mektep taha· 
.., ... ..,. meldM -...-

r-TAKViM 1ArsenLiipen'inSergiizeştleri11J11 .. -• 

+ 
ClMA 

N ~~usto~ 
11 R. Ahir 

Cumartesi 
~5 Al!astos 
12 R.Ahlr 

Gtıo doğu,u :5.19 !i •• o 
Gün batısı 18 :17 18.,56 
Sabah nama;:ı 4 20 4 :?I 
Ö~lc: namaı.ı 12.16 l l.16 
lkındl na mı1.ıı 16.02 16.01 
Ak~am mım /. 11),!';7 IEl,51i 
Yat51 namu:ı .0.1J ~o J 1 
.msat 3.'l9 3 :ıı 
Yı1ın ııı çeo ~uolerl 2:18 2 '.I 
Yılı~ kalan cünlcrl 137 136 

_J 

RADYO 
Bu g Un 

18TA.NBVL: 

18.SO: l'IAk nl'ı;rl3atı. l9.ZO: Ajana ha • 

hl'rll'rl. JD.SO: Türk nıualkl nl'ıtrl.>alı. (Ek· 

rem Uuırn, Ccvdl't beJler '"' \'eclbt?, Nl'dl. 

ml', Nııı.an FC'rldun banıml:ır Ovrlk elrndl), 

21.20: Ajans ve bor11a haberler!. %1,SO: 
ltndyo orkestrası tarafından hatif ınualkı 

MiS Kba, BUDAPEŞTE, 550 m. 

20.43: IJsztln nacll~n talınan eeerlerlndt•n 

plyaııo kon~rl. 21.4.'S: HaberlH. U: Ppera 

okcratraaı. 23.1.'S: Hava rııporu. 2S.20: Plılk 

2 ı: Slgan mualklııl. 

22S: Kbz. VARŞO\'A, lHIS m. 

20.15: PIJano refakatiyle şarkıl:ır, 20.35: 

PIAk, %0.50: Spor. 21.12: Senfonik orkcstm. 

konlll'rl. 21.60: Haberler va. 22.tZ: &nr · 
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talarr. 20. Konferana. 20.115: Koaserl4 dC\·a
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Kanlı intikam 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı 1111 

Yazan: Maurice Leb 
5-

Paul d'Aveml adı altında gizlene. 
rek bir lhtiyann pc§lnc dU~n Arscn 
LUpen, ihtiyardan bir köşk satın nlı· 
yor ve köikUn bedelini ihtiyardan 
soyacalı paralarla ödemeğe k lrar 
vererek Holandaya gııliyor. Aldığı 

köake komşu bir kÖfklc güzel ve ki· 
bar iki kız kardeş oturuyor. Bunların 
etrafında dolaşan iki genç 'ar .. 
Paul'Un dönUtUnden bir gUn evvel 
kız kardeşll'rin bUyU@ bır hır:ıız 

tarafından boğuluy01' ... 

Hergünkü mahremane kayıtla· 
rı bittiğ · nden yüzünü pudraladı 

ve anasından yadigil' kalmış olup 
hiç bir vakit boynundan çıkarma· 
dığı güzel ve kıymetti gerdar.Jığı· 
nın uçlarının güzelce birbirine 
bağlı olup olmadıjmı tetkik ettik
ten aolira, amcaunm bahçesinin 
kenannda bulunan üç basamak -
lı merdiven yanında duran kayığı 
çekmek üzere bahçeye çıktı. 

Jerom Elizabet gittikten sonra 
yerinden kmuldıyamamııtı. Ro
landın sözlerini dinliyordu. Genç 
kız diyordu ki: 

- Ben çok memnunum Jerom, . ., ya llZ .... 

- Ben de! 
- Hakkın var Jerom. Eliza-

bet çok iyi kalpli bir kızdır. Müı· 
takbel zevcenizin ruhundaki iyi
lik ve asaleti bilemezıiniz!.. Fa
kat göreceluiniz ve takdir edecek 
ı:niz Jerom. 

Roland bu sözleri söyledikten 
ıonra piyanoya dönerek, kız kar
deşiyle Jerom arasında aıkı teren 
nüm etmek iatiyormuı gibi ağır ve 
gürültülü bir zafer mar§ı çalmağa 
bqladı. Fakat anıızın durup ta • 
burenin üzerin.de dönerek: 

- Bir feryat itittim... Siz de 
iıittiniz mi Jerom? 

Beraber kulak verip dinlediler. 
Sakin gölden ve ıesaiz çimen -

likten büyük bir ı111zlık ve ıessiz
lik geliyordu. Roland bir şey itilir 
gibi olmuş ve f üphesiz yanılmış· 
tı. 

Mechul adam kaçıyordu. 
sebze bahçesine ge:;m~k 
di. Me;hul c::ıd.ım ~idc!eile 

dıktaan scnra çiçekler 
düşmüştü. Bir iki litremedeO 
ra hareketsiz kalmı~h. BunlJll 
zerine Jerom büyük kı:o: k 
ni kolları arasında sıkan ve 
kırıklarla ağlayan Rok ..... C!:n 
nakoştu. Genç kıza yaklafıoC' 

- Yatıyor mu? diye bağ 
Roland hm.çkırıklar içiııclf 

vap verdi: 
- Kalbi çarpmıyor! .. 
-Kabil değil!... ·sun'i h• 

lerle kendine getirelim. 
Jerom Elizabetin har 

duran vücuciüne atıldı. fakat 
men, henüz diri olup ohn 
görmeden, g5z1eri yerinden 
mıı olduğu halde mecalsiz bit 
rette: 

- Oh!.. dedi, gerdanlık fll 
muı. Mechul adam, gerdanlıl' 
parmak için kızın boğazını 

mıf... Felak et!.. Elizabet öl 
Jerom meçhul adamı çi 

arasında yüzükoyun uzannılf 
rak buldu. Kur!un göğıün.e 
la.mıs ve kalbini delmişti. Hi 
çi Edvardın yardımiyle c 
çevirdi. Maktül elli ile elli b.t 
ra11nda, fakirane ıiyinmiş b• 
Batında pis b'r kaıket vardı• 
resini kırçıl bir aakal çerçr~ 
du. 

Jerom hıraı7Jn ceplerini 
tırınca eıki bir cüzdan içindir 
zerlerinde "Bartelemi,, adı 
iki karton parçaıı buldu. H 
ceplerinden birinde de, hi 
Edvard, Elizabetten çalınan 
neli gerdanlığı buldu. 

Feryatlar ve ıilih ıesi 
yakın yerlerde iıitilmit, hallı 
hal ne olduğunu anlamak içi' 
varlar aşırı bahçeyi gözlenıel' 

Roland zafer marımın ıevinç "Klematit,, kötkünün kV 
ve zafer dolu nağmelerini çalmc:ı- vurmıya başlamışlardı U 
ğa devam etti. te!efonla Şatu polis komiser. 

Fakat, tekrar ansızın durarak ve jandarma merkezine bild 
kulak verdi. Gene bir feryat işit- di. Zabıta derhal tahkikat• 
miıti. Artık füpheıi kalmamı~tı. ladı. Evvela, tahkikaua ha~ 

lunmak ı;alihiyetir.i hai~ of Pencereye koıarak: 
- Elizabet ! diye bağırdı. lar uzak1attırıldı ve ilk te 
Elizahet dııardan boğuk bir yapıldı. 

sesle çairıyordu: Jerom Helmas nişanlı111ıilt 
- imdat, imdat! nazesi üstüne yığılm?Ş ağlrY 
Jorum yıldınm gibi yerinden Cenazeyi kö~ke kald:rchklaJ1 

fırlamıt ve nişanlııının yanına ye· k"t Jerom yerinden kım lc':ıJll 
tiımişti, eğilerek dallar araaında tı. Ro 'and büyük bir gayretle 
mechul bir adamın niıanhımı binin acılarına hakim ola~~~ 
boğazından yakalamıt olduğcnu kız kardeşine gelinlik elbııe 
gördü. EHz:ıbet, bacakları su için· giydirirken Jc .. omu ça~ r 
de olduğu halde yerde aürünüyor- fakat Jerom gclcıe'llir.ti. Ç 
du. Jerom dch,etle bağırdı ve çi- acvgir sinin ~oh:k yüzünü ıı 
menlik üzerinde kcşnn Rolanda ve bu yü.,,\.1n hatırasını ıakl 

11=--.;~~=---------....-.-~=----.;..;;;;;=Jll yetiı .. mek iıtedi. Mechul adam Eli- istemiyordu. 
,11J31Turk for.I .810 Elektrik -.OJ J 

il 2:-,-;o Tramva~ ,QO zabeti brrakmı, Ye kendilerine Faciadan haberc1ar o ur 
• • .. · 111 96· ' 5 Hıhıım · .o:> dönmüt ve yerden bir şey aldıktan Klematit köşküne gelen •e • 
l•ıttr.tııllahıli 1 !H, •o • Anadolu •7 :ıo d f d k b 1 dildi 

ıonra ''Oranı' eri,, bahçeıine dogw - lan tara ın an a u e F.rı.ıanl 1 ılı.:rm 1 6 ı:~ Aıııdolu il 48,00 h1' 
1998 !\hi " ,oo Anadota ııı -.o:> ru kaçmağa bqlamrttı. FePsiyen Sari Jeror.1u ta 
Ha~da• -.oo • \ltımcs~ıı .\ 4.'i,J:; Jerom ansızın kararını clcğiş· karıştırarak yeni bir mcteı' 
.._ ...... ......,.--. .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..ııılcl.•ı tircrek. Elizabetlc ahf talimi yap· çıkarroıya kalkıt'.jı. JeraJJSll 

dair mektep idaresınden birer vesika 
ıetirme!eri katiyen lazl!"':-'"T. 

6 - Meclise gelecek mükellefler 
yeni nüfuı cüzdaniyle ikiıer veıika 
fotoğrafı beraber bulunduracaklar -
dır. 

'l - lıbu mevadda riayet etmiyen
ler yoklama kaçağı kalacaklanndan 

•Mkerlilr mükellefiyet kanununun ceza 
fulmm tatWk edilec:eii ilin ...... 

tığı odaya girip duvarda asılı du- tezkereye uzatılmış olan hı~ 
ran karabinayı yakaladı ve b:lhçe- cenazeıinin yanına götürcliJ 
ye hakim olan taraça üıtünde dur adamı bir yerde görüp ör 
du. ğini ıordu; fncfo.nın ne sibi 

Mechul adam kaçıyordu. Ev ö- dairesinde vukubl~lclucr:ı h 
nün ıebze bahçesine geçmek iıte· da sualler sordu .• 'ercmu 
diii anlatılıyordu. Sebze &abçeıi· şey alal:adar etm:~ or ve ' 
n:n caddeye çdta.n bir kapısı Yar-

1 
ımı gidermiyordu. 

.. (D.o 
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TURKIYE 
B: Alman 

büqük 
mulıarriri, Gazinin 

anlatıqor .. • 
eserını 

• 

1) Yll.2an: Dr. Alfred Sohn Rethel 
''Al cutache Volkswirt mecmuasının 
ita ll'lanya ve Türkiye" hakkında çı
~ ı-drğı fevkalade nüshasından dilimi-

~vrilmiıtir: 

1 'leni TUrkiyenin simasında görü
~n bazı hatlar, bu devletin teşekkül 
rıını ve mevcudiyetinin hakiki ma

: ve ınahiyetini tayinde insanı alda
't~or, Yani bu hatlara bakarak yeni 
li Urkiye hakkındaki inütalealanmızı -
b·arbi umumiden beri miktarı artan, t çok memleketlerde otoriter, yahut 
ıktatöryal bir Tejim doğuran - mu -

a}'}'en ve mUteselsil bir inkişafın çer
ç~.vesi dahilinde yürütmekle ve ona 
i:Orc hükmümüzü vermekle hata edi
~~.ruz. Böylece hatalı olarak bugünkü 
r Urkiyenin Yaratıcısı ve Şefi Musta· 
" Kemal Pa§a'run yüksek hüviyet ve 
~~siyeti, ekseriya Mussolini, yahut 

itler ile mukayese ediliyor. Vakıa ge
rek §ahsi ve1 gerekse siyasi bakımdan rn .. 
uşabehet muhakkak ve barizdir. Bu-

n~nla beraber Türkiyenin yeni şekli· 
~n tarihi kıymet ve ehemmiyeti hak
'l'~da • bir bilklim verebilmek için, 

1
/rk ınlalabmı Avrupa aleminin in -
. ~şaf yolundaki temayüllerinden esas 
ıtıbariyle ayıran bir farkı tamamiyle 
anlamak mühim bir keyfiyettir. 

lJ Osmanlx İmparatorluğunun Harbi 
rnumide parçalanarak inkiraz bulu

§u, milli esas ve temeller üzerinde 
1'ürkiyenin tamamiyle yeniden kuru
luşu: Hakikatte Kurunu Vustanın son 
bakayası ile alakanın kesilişini ve 
1'Urkiyenin modern tarih devresine 
t:irişini ifade eder. Muıtafa Kemal'i 
hkrnet ve rolü kendisininkine teva -
fule eden tarihi bir hüviyet ile muka
Ycae etmek icap ederse bu hüviyet., 
evleviyetle Napoleon olabilir, yahut 
daha iyisi Robespierre ile Bonapart'm 
tek bir şahısta birl~mit bir hüviyeti 
Olabilir. 

. Büyük Tilrk Devlet Adamının gi
rıştiği hareket, tamam ve kati bir ih
t~al hareketidir. O daha iptidadan be
tı anlamıştı ki, Türkiye, ancak mo -
:crn Avrupa devletlerinin şekil ve d-
azını benimseyip aldrğr takdirde kur

tarılabilir. Türkiyenin Avrupalılaştı -
ttlrnasmı eski imparatorluğun "Gayri 

lllilJi" çerçevesi içinde tahakkuk ettir
lllck istiyen İttihat ve T erakki komi
tesi gen'r Türklerin fikir ve telakki -g· :ı: 

'!'~de~ a~rılan Gazi, bu yarım yolda 
Urkıyeyı Avrupalılaştırmış vesaitle 

~rnperyalist istismara sürüklemekten 
a§ka bir netice elde edilemiyeceğini 

takdir etmişti. Gazi'nin hedef ve ga -
Yesi, Türk milletine milli istiklalini 
taın olarak kazandırmak ve onun Av
rupa derecesinde yükselmesini kendi 

ktıdreti, kendi milli varlık ve kabili -
~Cti. Üz.erine kurmak idi. Türk milleti 

\l ınkışafın mevzuu "objekt" değil, 
Onu Vazeden bir fail ve amili "subjekt'' 
01

lllak m:ıtllıp idi. İşte bu sebepledir 

~i, harpte eski Osmanlı lmparatorlu
~u rnaglüp ve muzmahil olunca, bu 
~inap hazin bir akıbeti değil, müs -

t. Yeni bir başlangrç ile hedef ve ga
l'csınc ula ımak imkanını gören yega-

~c adamdı. B4 musip görüşe sahip o"': 
a·n Gazi, kafi derecede kudret elde e
Qınce saltanat ve hilafeti ilga, d in ve 
t C~lct i'ilerini yekdiğerinden tefrik 
._,ttı. Bu ilga ve tefrik i§leri büyük si
"Y ası ehemmiyette işler idi. Bu işleri 

ap:nakla Gazi, bu temelden yıkış ha
tckct· · 
l"i ını, "tamamlanmı§ tarihi bir em-
h Vaki" haline soktu. Revolüsyoner 
.... er hareketle milli enerjiyi kurtar -
... ak f"k · rn 1 nyle cezri bir tarzda parle -

1 ~ntcr demokrasiyi kurdu, yani dev-
Ctın te~k·ı~ . . k . :r ıwtı esasıycsıne temel ve 
aıdc ol k .. k d" . . tı ma uzerc en ı rıyasetı al -

8~~a Ankarada Büyük Millet Mecli -
tu 

1 
açtr. Bu Meclis bugün hala mev-

t ve rn '"d' T" k ·ıı · · ·11· u er ı ır. ur mı etının mı ı 

/~nışr da aynen Fransız ihtilali ke-
ırınde .. h' . 

rı mutte ıt Avrupa Reaktıon'u-

d a karşı asılan istiklal muharebelerint: ıtıilli şuurun doğuşu gibi olmuş -
r. Fe 

edilmiş, eski püskU giyinmi§ ve dört 
sene süren Umumi Harpten Yorgun 
çıkmış Türk askerlerinin Muıtafa Ke
mal'in idaresinde Sakarya muharebe
lerinde ve İzmirin ittirdadında gös -
terdikleri kahramanlık; esa~ itibariy
le Bonapartm İtalya sefaretinde çul
lar giyinmiş ve açlrktan bitap düşmüş 

olan Fransız ihtilalinin Nationalgar -
distleri ile mürteci koalisyonun o za
manki başı olan A vusturyaya kar§r 
ihraz ettiği zaferlerin aynidir, yani 
her ikisinde de büyük ve destani bir 
kahramanlıkla yeni bir devlet kurul -
muş, yeni bir devir açılmtş ve bir mil
let doğmuştur. Yalnız Napoleondan 
daha akıllı ve akibetendiş olarak 
Muıtafa Kemal Paşa kendi inktlapçı 

ve milliyetçi hedefinden zerre kadar 

inhiraf etmemiştir. Mustafa Kemal, 
ihraz ettiği büyük muzafferiyet ten 
sonra bütün ön Asya için bir rehber
lik rolünü kabul etmesi zımnında A
rap ve tsıam aleminden kendisine ya

pılan teklifleri reddetmiştir. Onun ga
ye ve hedefi, memleketin hudutlarr i
çinde mahdut ve muayyen kalmıştır. 

Zaferden sonra aynen birinci Kon
sul gibi Gazi de, ıslahçı bir vazii ka
nun olarak kendini iç vazifelere ver
di. Bu vaz'ı kanun işinde mer'i olan 

esas: Eski ve dini ananelere istinat e
den hukuki ve hayati nizamları değiş

tirmek ve Avrupalı manada bir bur -
juva cemiyetinin temellerini kurmak 

olmuştur. Bu gaye ve hedef: Yeni Ur 
hukuku medeniye vaz'ı, eski medre -
selerin lağvı, yeni usuldeki umumi 
tahsilin mecburi tutuluşu, Kur'anın 

hatm için tahsil ve neşir tamimi mu
tat olan Arapça ve Farsça lisanları 

yerine aevlet mekteplerinde Avrupa 

l isanlarının okutulması, Türk liaaru -
nın ecnebi kelimelerden tasfiyesi, Kur
anm Türkçeye tercümesi, lstami iba
detin Türk dili ile icrası suretiyle ta
hakkuk ettirildi. Bunlardan başka 

şunlar da vücude getirildi: İlk tahsil
den sonra devam edilmek üzere sana
yi mektepleri açılarak buralarda el 
sanayii, büyük sanayi ve ziraat için 
ustalar yetiştirildi. Latin harfleri ka
bul ve tatbik edildi, kadına hürriyet 
ve serbesti verilerek umumi hizmet 
ve vazifelere kabul edildi ve mesleki 
faaliyetlerinin inkişafına yol açıldı. 

Bilhassa büyük mikyasta şümullü ve 
rnuvaffakiyctli bir enstitü teşkilatı o
lan ve "Halkevleri" denilen müesse -
seler, bütün şehirler ile kasabalarda 
ve hemen her köyde kurularak oku -
ma salonlarr, neşriyat servisleri, talim 
ve terbiye kursları ve sergileri, tiyat
ro temsilleri, içtimai muavenet faali -
yet ve hizmetleri ile ve tamamen ye
ni bir fikri teşekkülün kültür merkezi 
olarak cemiyetin ve gençliğin yüksel
tilmesi işinde vazife aldı. 

Siyasi uznk görüşü ile Muıtafa 
Kemal, halk sporunun, Türk milleti 
gibi uzun müddet dini bağlarla atıl 

kalmış olan bir millet için fevkalade 
terbiyevi ve revolüsyoner bir ehem
miyet ve manası olduğunu da tanrdr 
ve bunu tatbik ve tamim etti. Avrupa 

kıyafeti kabul olundu. Bunlardan baş
ka filmin, radyonun, matbuatın p ro-

pagandasr da Türk milletinin hayat 
tarzının, görüş ve teHikkilerinin kö -
künden değistirilmesinde müessir ol
du. Yalnrz bu suretle, yani bütün 
kültürle, fikri, manevi kaide ve esas
ların de~iştirilmesi ile devletin, ida
renin, iktisadiyatm ve kültürün sevk 
ve idaresini eline alabilecek milli mü
nevver bir zümrenin yavaş yavaş ye
tiştirilmesi kabil olabilir. Bu inkişafı 
temin için hiç bir fedakarlıktan çeki -
nilmiyor. Memleketin kendi talim ve 
terbiye vasıta ve imkanları yet işme -
dikçe devlet yardımı ile harice tahsil 
için talebeler gönderilmektedir. 

Bu talebeler yalmz yüksek üni -
versitelerle değil, daha ziyade teknik 
talim müesselcrine ve pratik sanayi 
işlerine ve mcselii büyük bir miktar 
da S. Rus a a -gönderilmektedir. 

Bu vüı'atte ve böyle bir aUratteki 
bir ıalahat itinin henii% Jtarunu Vua -
tai bir hayat ve tefekür tar.anda çr -
kanlnuı olan bir milletin aerbestçe 
ve kendi kendine inkifl(I bırakılmı· 

yacağı atiktrdır. Vakıa demokratik 
telkinin, bütün milletin inkıllpçı ve 
milliyetçi ıevk ve gayret ve hınna -
istihlaa gayretleriJe hemahenk Te mÜ· 

vazi bir tarzda - uyğuıı olduiunda 
şüphe yoktu. Buna rağmen bu ibtiltl 
hareketini tatbik için ıcünün binbir 
müşkülitı içinde eiilmiyen, yılmıyan., 
gaye ve hedefini biterek iubetle tayin 
eden bir azim ve iradenin diktatörce 
şevk ve idaresi mutlaka lt.ıımdr. Maı-

tafa Kemal bu rolü kendisine çekmek 
için gayri meıru tertip ve tejebblis -
!ere girişmeğe lüzum göraıebdin 

millet kendiliğinden ona bu rehberli
ği tevdi et ti. Parltmentonun mil1t i
dareyi kendi kararlannda (İttifak) ile 
ifade etmeıi, eıaa itibariyle büyilk ha
reket ve inkillbın revolüıyoner mana 
ve ruhuna tamamen tevafuk ediyor -
du. Bu karar, dünyanın en radikal bir 
demokrasiıi olan Türk demokrasisini 

otoriter bir rejim halinde inkifafa ıö-
türen bir yol açmıttır. Mecliste itti -
fak temin edilmediği ahvalde bunun 
siyaseten temini lizım celiyordu ve 
bunu " Cümhuriyet Halk Fırkaar" tcı

kilatı yapıyordu. Bu fırkanm niıam -
namesi 1923 te yapılmııtr. Bu Fırka 
memlekette ve Mecliıte ycılne Fırka 
idi. Muıt.afa K-..1 bu Fırkanın Reiai, 
ve bu Fırka = Millet Mecliıi ve Mil
let Meclisi de Devlet idareainin hiki· 
miyet menbaı oldufu için, Muttafa 
Kemal Paıa bu yoldan devletin na
mahdut salahiyetli h1kimi olmuıtur. 
Ve kendileri CUın'huriyn Hallr 'Jl'ırka
aının tubeleri vurtuiyle dolnıdaa 

doğruya ıiyasl yoldan memlekette her 
şehirde ve her köyde icrayı hükme
der. 

(Bitmedi) 

Alman cennetine 
girmek için .• 

Alman çocuktan nasıl 
vaftiz ediliyor? 

Buaünkii Almuracla aayqr oWuk
ça büyük olan lair ritme YVtlır. "Al
man milli imanı ziimr .. i,, ••ailea ı.u 
zümreye "nazilerin en twnizleri,, dahil 
bulunmaktadlT. Bunlanlaa dolan ço • 
cuklar hıriıti,.an adetleri maeilai11e9 de
ğil, eıki Alman dini idetl.U.C. •aitiz 
edilmektedir. 

Büyük tatlann ltiriı.iri ütüne ko • 
nulmaaıadan ric:ut Mılan IHİJÜ)l lııir ..... 
ıa üzerine eaki Almu ilihlamulu 
Thor'u temsilen llir tunç çekiç konulur. 
Civarda bulunan ku1ulardan '-iriıulea 
bir kiae ıu ıetirilir, Jneraıİlne iıtirak 
edenler taı masa •trahada ~•ne di
zilirler. Uzakta ormulartlu ••• •efir 
aeıleri itidilir. Hazır bulunanlar mera
ıime mahıus ilihiler okurlar. 

Bundan ıoara ~İli• .....U YH • 

ruıunu baba11nıa a,..klamua tli\iae ı.. 
ralnr ve baba çoc:uiun iiıtiine ejiler.k 
ıu ıözleri ıöyler: 

" Seni etinMNa kopmttt - parıa et 
olarak tanıyorum •• 1"a.etice Mili ka • 
bilemizin efradmdan oa-p lıa.W edi· 
yor ve bir Alma• 1&a,....iai41ıa .ı......, 
temiz ıu ile ıılatarak .... 1Nr i.a.. ~
yorum. Bu ıu ••nİ Alman olauyu 
bütün ecnel>i 1•1ler.len t...U.l .. U.!" 

Bundan ıonra l.&1- çoaap aaidıca 
verir ve bu da dai111a i)'i -•ilaatlar 
vereceğine yemin eder. 

En nihayet Weibwart tlenilea nlU • 
bin: "Seni, seni yaratn namına takılis 
ediyonaz. Ey bütün nrlıirn ı..ı...ı Ço
cuğun tah11nda tecelli et!.,, 

Bu ıuretle •aitiz edilen C:...Ular 
öldükten ıonra doiruca Almnluıa 
Walhalla adh ceıaaetiae ainnekte imit· 
ler! ... 
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Demiryollarımızda ucuz 
yolcu nakliyatı 

Halk ticaret biletleri ihdasındaki fay
dalar: Ticaret, tanışmak ve seyahat .. 
Bir taraftan demiryolunu yur

dun bütün bucaklarına kadar iriş
tirehilmek için çalııan Cumhuriyet 
Nafıaıı, bir taraftan da kurulmuş 
hatlar üzerinde yurtda~ların mü -
aait ve ehven tartlarla gidip gel -
melerini temin için elinden geleni 
yapmaktan geri durmuyor. 

Bu maluatla Devlet Demiryol -
lar idareıi 1 Temmuz 1934 tari · 
hinden itibaren gidip gelme bilet -
ler üzerinde büyük tenzilat yap -
mıt, büyük bir rağbet gören bu 
tenzilatı 20 Ağustos tarjhinden iti· 
baren bathyan tenzilatlı "H".lk ti
caret biletleri,, takip etmiştir. 

Tenzilatı vasati olarak yüzde 
elliye varan ıidip gelme biletleri· 
nin ihduı, bu yolda alınan ilk ted· 
bir ve uzun mesafeler için yeni bir 
ihdaıtır. Yine büyük mesafeler 
için kullanılabilecek olan halk ti
caret biletlerinin ihdasında ise üç 
ıaye vardır: 

1 - Memlekette ticari hareket· 
ler uyandırmak ve bu hareketleri 
tekıif etmek. 

2 - Halkı yekdiğerine kaynaş
tırıp memleketi tanıtarak dahilde 
turizmi teıvik etmek. 

3 - Turizm için t imdiye kadar 
müsaadeli tarife bulunmaması yü
zünden ileri gelen müşkülatı bir 
taraf ederek ecnebi turistlerin 
memleket dahilinde en müsait şart 
lar altında gezmelerine imkan ba
i•tlamak. 

Halk ticaret biletlerini alanlar, 
bu faydalarından baıka mevcut 
nizami bajaj hakkına ilaveten el
li kiloya kadar nümunelik eşya 

rötürmek münadesin i de almış 

bulunuyorlar. 
Her hangi bir yolcunun taşı

masında. nizamların m üsaade ettİ· 
ii bağajın azami haddi 30 kilo· 
dur. Yeni biletleri alan b ir yolcu 
buna ili.ve olarak muhtelif nümu· 
ne etyaaı götürüyoru. 50, bir tek 
çefİt nümune ıötürüyorsa 25 kao 
fazla baiaj ıötürmek hakl:ım ha· 
iz bulunmaktadır. 

Bu biletleri ~lanlar, hiç b ir ka
yıt ve ıarta tabi olmıyarak istedik
leri iatikamette seyahat edebilir· 
ler. Ve hiç bir müracaat ve mera· 
ıİlne tabi tutulmazlar. 

Bu biletler on bet günlük, bir 
aylık ve iki aylık olmak üzere üç 
kııma ayrılıyorlar. Bunlardan on 
bet rünlüklerin tutarı şudur : 

I mevki II mevki Itl mevki 
35 lira 25 lira 17 .S lira 

I mevki II me\'ki Ilt mevki 
60 lira 40 lira 30 lira 

I mevki 
70 lira 

11 mevki 
50 lira 

III mevki 
35 lira 

para He halkı seyahat ettirmek i
çin aldığı isabetli tedbirlerden bi
riside tenezzüh tarifelerini t~tbik 
etmesi olmuştur. 

Tenezzüh trenleri, memlekette 
seyahat ve turizm alakasını uyan
dırmak, h.ılka memleketi gezdir
mek, yurdun güzel manzaralarını 
göstermek, bundan başka büyük 
şehirler civarındaki istihfal mm • 
takalarını gezdirımek, pazarlarda 
yeni ticnret imkanlarını hazırla -
mnk üzere ihdas edilmiştir. 

B:mlarm başlıcaları şunlardır: 

Haydarpaşa - Sapanca, Haydar
paşa - Adapazarı, Ankara - Çan -
kırı, Samsun - Amasya, Ads na 
- Mersin, Adana - Mamure, İz
mir - Aleşehir - Soma., Afyon 
- Hamam, Afyon - Kazlı köy. 

Bu tenezzüh t'"enleri haftalık

tır. Bunların ücretleri umumi ta
rifeye nazaran yüzde seksen kadar 
eksiktir. 

Bu yazıyı tenzilatlı halk ticaret 
biletlerinin 20 Ağustostan itibaren 
başlaması dolayısiyle yazdık. 

Bu tedbiri bir kere daha bir ta
raftan Demiryollarmm hacmini 
ve uzunluğunu nrthrmağı, bir ta
raftan da onu halkın seyahatine 
en heven ve uygun şartlarla arzet
meği vazife bilen Nafia Vekaleti
nin başardığı iyi i~lerden birisi o
!arak kaydediyoruz. 

Demiryolları ldnresinin eşya 
nakliyatı hvsunda yaptığı t en z i -
lata başkn bir yaz·cızdn temas e
deceğiz. 

Galatasarayhlar Avı u
padan döndü!er 

Avrupaya giden Galnt:u:cray li
sesi munllim ve izcileri dün ftı

bah saat altıda şehrimize gel· 
mişlerdir. l' endilerini rıhtımdn 
muallim ve izcilerden mürekkep 
bir grup karşılamıştır. 

-o--

ihtisas mahkemesinde 
İpekli kumaş kaçırmaktan suç

lu Bulgar teba&sından Gülzari ih

tisas mahkemesinde altı uy hapse 

ve kaçırdığı eşyanın gümrük res -

mine muadil ni:ıbette po.rn cezası· 

nn mahkum olmuştur. 

§ Ü~küdarda Atpnzarındn mey

dancıkta oturan Mnkbulc hanım, 

kaçak cigara sattığı sabit olarak 

altı ay hapse ve yüz iki lira para 

ceznsma mahkum olmuştur. 

lngi!iz üniversitelilerı 
\ 

Memlehetimize ce!miş olnn İn-

giltere Kembirç üniversitesi pro· 

fesör ve talebeleri y<ırm ünivcrsi -

teyi gezecekler ve profesörlerle 

göriişeceklerdir. 

Halk ticaret biletlerini almış o· 
ı.n yolcular, biletleri hangi mcv
kie aitse o mevkide seyahat ede· 
bileceklerdir. Ondan yüksek bir 
meYkie ıeçerlerae o zaman yol üc· 
retini umumi tarife üzerinden öde
mek mecburiyetinde kalırlar . : :: : :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : :: :: :: : ::::::: :: ::: :: :: :: : : :: : :: : ti .. s . . :1 

Şirketler zamanında pek ağır 
tarifelere tabi tutulduğu için bir 
kııım nakliyatı yolculuk emniyeti
ni tehlikeye dü,üren ba, ka vasıta
larla yapılan lzmir - Manisa, Ba
lrkuir - Bandırma1 İzmir - A
laıehir hatları üzerinde umumi ta
rifeden yüzde elli tenzila t yapıl

mı9tır. 

TENEZZÜH T ARiFESi : 
DeYlet Demiryollarımn ucuz bir 

H anayıcı: !i 
ii Yaptığın malların güzelliğinin, ı.ağ · :: 
!i ıam!ığının büyük yurdumuzun her ta.H .. .. .. .. 
!! rafındn tanınması için en ~tizcl çarci: 

===.' :=:·. büyük devlet merkezimizde 29 Te§· H 
r~nicv\·cldc açılar.ak ıergiye ittirak - ~~ 
b~ : ••• • :: 

~~ Bu vazifeni şimdiden sergiye ta-!! 
H ahhütnamcni eöndemıckle ifaya baı- !i 
:: ı· •• I• .: &: .... ... 

·· ı r H M. . ve T. C. ıi 
:::::::: :::::::::::: :::::: :::::::: :: :-: ::: : :::: :::::: ::: :: ::: 



.Ayancıkta Zingal şirke
tinin kereste fa brik ası 

~ AVRUPADA 
Barp Olacall mı?. Kara 

1'atb 
me ve 

listeler Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasları:J5 
di 

Böyle olduğu takdirde harbin 
-5-

.... (Bq taralı ı tncı aayıfada) \ D k · • eme ııtıyormuf. Bu ııareti 
Aarı orman iıletme namına ha· almadıkça yukarıdaki amele ka • 

tınmıza ıelebilecek her türlü teıi· nal içine yeniden tomruk 'bırak• 
aat burada bir araya ıelmit bulu • mazmıt. Şayet bir yanlıılık o1ur 
nuyor. Testere makineleri ağaçla· d!L tomruklardan biri d'ha kaıü.f 
n biçerken çıkan tahta tozları bi- içinden çıkmadan ikinci bir tönf. 
le zayi· edilmek istenilmemit, tah· ruk atılırsa bu iki tomrufun kan'! 
ta t~zlarını ya~~ak ıuretiyle ~~- İçinde çarpıfma11 korkunç bir fe
harrık kuvvet ıstıhıal etmek ıçın laket olur, kanalı parça parça e
t~~ibat yapılmııtır. ~enildiğine der, kazalara ıebebiyet veri9iilit• 
ıore tah°: tozları ~~brık~~a mah· Binaenaleyh herhanıi bir ıeli4le 
rukat aarfıyatının uçte hırıne kafi yukandan atılan tomruklaı-d&n h~ 

Önümüzdeki birinci ve ikinci zuhurunu takip eden bir iki gün 
tetrin, birinci fi İ t)4aun, ıu- zarfında Almanya 9176000 kiti· 
bat ve mart aylarından i&aret altı lik Fransız, Belçika ve Çek kuv· 
aylık devreye ait kontenjan karar• vetlerine mukabil cepheye yalnız 
namesiyle buııa bağlı liıteler güm• 2665000 asker dökebilecektir. 
rüie hildinlmi9tir. Bundan batka Almanyanın 

ıeliyormuf. 

Fabrikanın en karakteriıtik ci· 
heti hava hatlarıdır. Çünkü bura. 
daki havai hatlar uzunluk i{ibariy· 
le dünya üzerinde ikinci gelir. Bu· 
yu yirmi sekiz kilometreden faz· 
ladır. Bundan daha uzun olan ha· 
vat hat ancak Japonyada varmıf. 

Havai hatların bu kadar uzun ol· 
ma11nın sebebi ağaç tomruklarının 

keıildiği ormanların (Zından ve 
Çangal ormanları) Ayancıktan 
saatlerce içeride bulunmaııdır. Bu 

uzun mesafeyi bir dekovil üzerin· 
de buharla itliyen arabalar üç ıa· 
atte alabiliyor. Bundan sonra da 
orman içinden aaıl ağaçların kesil· 
diii yerleri ıörmek için saatlerce 
at üzerinde ıitmek lazım geliyor. 

Biz Ayancıkta Zingal gereıte 
fabrikasını ıördükten sonra deko
vil ile ormanlara doiru gittik. Üç 
ıaat gittikten ıonra (Çaybaşı) ve 
( KmrezJJ~.~lerinin araaındaki ku
rutomr'uk'l<a~'Yinın yanına geldik. 
Burada öjle yemeğini yedik. Kuru 
kanal içinden nasıl tomruk sevke· 
dildiiini ıördük. 

Kuru kanal denilen bu vasıta 

ıayet aajlam ağaç kütüklerinden 
yapılmıt bir nevi su harkına benzi· 
yor. Kanalm bir ucu kartıda bir 
daidan kilometrelerce devam e
derek geliyor, bizim içinde bulun· 
dutumuz det"enin bir kdşeıine ka· 
dar meyilli olarak iniyor. Bir hal· 
deki kanalın bir ucundan büyük 
aiaç kütükleri bırakılınca kendi 
kendine ve büyük bir süratle ka • 
nalın ta nihayetine kadar kayarak 
dütüyor. 

Burada ellerinde (Sapin) deni
len kancalı bir alet ile bekliyen 
"' on lcöylü ataiıya inen tomruğu 
yuvarhyarak götürüyor. Havai 
hat ife fabrikaya sevkedilmek üze· 
re yıjınlar yapıyor. 

Kuru kanalın alt taraftaki u· 
cunda hir kenarda ayakta duran 
hir köylü amele mütemadiyen yu

karıdan salıverilen ağaç kütükle • 
rinin gelitini gözetliyor. Ağırlıiı 
yedi, sekez yüz kiloyu, hazan 
hir tonu ıeçen büyük tomruklar 
korkunç sürat ve büyük bir gürül· 
ta ile kuru kanal içinden kayarak 
dere içerisine düttüğü zaman bu 
amele baiınyor: 

- Hay ..• y .... y ..• Kineta !,, 
Bu bağıntın manaıını anlaya• 

madıjım için köylülerden birine 
sordum: 

- Bu ~dam, böyle ne diye ba
jırıyor?,, 

Dedim Meğer (Kineta) de-
mek ıaliba Belçikalıların dilinde 
(Koy!) yahut (Gönder!) gibi bir 
manaya ~elalet ediyormuf. Köy· 
lü baimıı ile kuru kanalın öbür u• 

candaki ameleye: 
- Tosnruk geldi. Bir kaza 

yoktur. Yeniden bir tomruk bı • 

ri kanal içerisinde kalır da çık· 
mazıa yeniden tomruk atılmama· 
ıı için bu defa aıaiıda ıözcüfü" 
eden köylü: 

-Habo!,, 

Diye bafırmnıf. "Hal.O,, da 
yeniden tomruk atmaymm. Kaza 
olacak.,, manaıma , .. İl'Jllİ9. O •a
kit derhal tomruk ıevlriyatt duaJ 
durulur, kanal İçerisinde bhita 
tomruk çıkarılırmı!. lier ~ül· 
da bir bozukluk varsa tamlr eift"' 
lirmif. 

(Kineta) ye (Habo) kelimele
rini burada köylülere orman tesİN 
tını yapan Avrupalı müJıendiıler 
öğretmitler. Sonradan :tin.1al tir· 
ketinde çahtan bazı Türkler l>u 
kelimeler yerine ( 9z TUrkçe) bı· 
rer kelime koymak iste"ikleri hal· 
de buna muvaffak ol.-aamıthr. 
Köylüler (Kineta) ve (ff•bo~ söz• 

lerini kullanmakta 4Mv.-,,..jalfA' 
Fikrimizce bu hadiıe T .. e~e 
ecnebi kelimelerin almabil -
mesi noktaımdan tayanı di1'1',.ttir. 
Anadolunun köylüleri bile U\l.iYA~ 
halinde ecnebi lrelitneleri ~~ek 
alıyorlar, kullanıyorlai. 

Bundan batka ıene dil hak • 
mmdan burada benim nuarı dik
katimi celbeden bir aöze daha Tut 
geldim. Bu da yukarıda if&J'el et
tiğim gibi (Kepez) kefüpıeıidif· 
(Kepez) burada bir köJ İ•~i4ilf
Fakat bu köy bir tepe üz~inde e>Jr 
duğundan tepeye de ~yni 
zamanda (Kepez) denildjji 
anlatılıyor . Garbi Anaclo • 

Dört madileden mürekkep ka· ı 12242000 kitilik Fransız Belçi • 
raı:nasney~ ıl;re, S listesine yazılı ka, Çek, Romen ve Yug:ıla; kuv· 
tarıle po~syonlarma ait etya kon· vetlerile de karşılqma11 ihtimal 
tenjan kaydiyle bağlı olmaksızın dahilindedir. Hatta Lehistan da 
memleket• ıirecektir. KL listesi· Almanya aleyhine harbe ittirak 
ne yudı etya Türkiye ile mal ve- ederek bu kuvvetlerin miktarını 
ya c18v1z eaasb kliring, anlatması 14218000 kişiye çıkarabilir. Bir 
yapmıt me~le~etlerl.e iktiıadi mü· de Almanya, ltalyayı da haınn ta 
vazene va~ıyetı lehımizde olup rafında görürse Almanyaya dü • 
T

0

ürlliye it~alilına kartı husuıi hiç man olan tarafın kuvve:i 
bır tu.clit koymamıı bulunan 20203000 kişiye kadar çıkmıt ola· 
memleketlerden aetirildiii takdir· caktır .. 
d~~llNtıjan dıtmda ithal oluna· 1914 te harp hatladığı zaman Al· 
ca · manya ile dütmanları arasındaki 

V li.teleriade yazılı tarife po- kuvvet farkı ne idi? O zaman 
tiıyoalarina- wiren etYa ıiparitle • 6400000 Alman ve Avusturyalıya 
rinelen ene) ait oldukları vekalet. mukabil 9500000 Fransız, İngiliz, 
lerin izini alınmak ıartile konten· Belçika, Sırp ve Ruı kuvvetleri 
jan dıtında girer. K ı;ıteaihde ya· bulunuyordu. Demek ki niıbet Ü· 

zılı pozisyonlara giren etya, hiza· çe ikiydi. Fakat yerinden kalkamı 
larında yazılı altı aylık kontejan • yan Ruı kuvvetlerine kartı yalnız 
lar dahilinde memlekete ithal olu- bir iki Alman fırkası ıönderildiii 
Mcaktır'. için kuvvetler ataiı yukarı müsa· 

Listea\ Türkiye ilıracatını tes· 
hil ve teıvik için fazla kontenjan 
1'.•rmeyj veya resim ve tahditler • 
den lı._ •eya daha müsait ve 
tadilatlı m\aamele tathikini veyrl 
Ttırkiye ih..Cat emteaır Teya biT 
kııım ')zerine mevzuu ithal resmi
ni_. t~n:ıilini son aydan ve yahut ta 
devi"~ ~h~~rı ihtiyaçlanndan 
ıabit bir kısmı TürAciyeden yapma• 
Y'f' teahhüt eyliyen veya mümaıil 
ıUl'etlerle Türkiye ihracatına ko· 
laylık gösteren memleketlere göı· 
terecekleri kolaylığa göre ithal mü 
saadeti \'erilecek etya pozisyonla· 
rını ih1iva e er. 

'fetııle~l 1934 
tarihinden .m\lte r olacaktır. 

vi idi. Halbuki o zamanki bu mü· 
ıavata kartı bugün niıbet dörde 
birdir, belki de dörde beı, yüzde 
altı ve hatta yüzde sekiz olacak • 
tır. Muhakkak olan hir ıey varaa 
o da Fransızların, ıeferberliklerini 
ikmal edinciye kadar tahkimatla
rı önünde bütün hücumları dur· 
durmağa muvaffak olacaklarıdır. 

Kuvvet farkları busün Alman
ya için pek gayTi müaaittir. Şans 
meseleıi tamamile aleyhindedir. 
Bu tansı tashih etmek için Alman 
ya ne kadar zamana muhtaçtır? 

Almanya bugün manen müsel· 
lihtır. Sulherverlik en büyük cür· 
mü tetkil ediyor. On bq ile otuz 
yatında olan 9 milyon ,l.lman son 
muharebeye ittirak ::ıemiyecek 
kadar gençtiler. Bunlar, Alman 

gençliği, adi insanlar gibi yafayıp 
Sındı™, t 9\ııl} - Atıklar ölmek değil, kahraman olarak öl· 

kayüilt.!-Mt ti•Yd ohnut, bir ka- mek istiyorlar. Bugün bütün Al • 
~ın Ilı n W 'sebep uiruna feci man milletine verilen öğüde onlar 
bar vaZİıfelte aldürülmüttür. Köy· da inamyorlar; Alman milleti bi
de $Jilw~pil" M~hmedin karı· kim bir mUlettir, hükmetmek için 

..aı ~ kör lf,o~ında harman seçilmittir. 
lııelderl..n ~J& c:lalmıt. bu ıı • Almanyanın harp hazırlığını 
rada Etem ojlu lsmail İllDinde gösteren manevi amiller bunlar· 
ltiriei yan• yaklqarak elindeki dır. 

mıf. ~payı dt'atlt kadının batına in • · Fakat Almanya nihayet 1914 

Bu suretle ayni kelimenin~- ~rDıİJlir. Ay'e kadın, darbenin te malik olduğu askeri tefevvuku 

luda (Gördes) kaaa'buama ı•a
cında bulunduiu ~•\• a,dı ela 
(Kepez) dir. Niha,_, ~iİJl.1ıe 
göre (Çanakkale) tanflan.wıa da 
gene (Kepez) denilen 'ir"J•rı...-

telif yerlerde mevki ismi Ofatıilk ~inClen derhal ölll)üttür. tekrar ihraz edebilir. Almanya, 

k il 1 k h
Al'" h Ik dffi '.iını-.Al bu, cinayeti, Ane kadı· Lehistan ile Fransa araıına ıire· 

u anı ma ta ve a a a ı -
de yaıamakta bulunması, Türkler ••--..ıi •iabeyaiyle karısının a • rek preventif harbin önüne geç· 
arasında bir manası olmatına de· :-.... ı wneedetek_ işlemif • me~e muvaffak olmuttur. 
Jilet eder. Bunu dütünerek ( Ke· Bunlar da Alman harp hazırlı· ___ _...._-....; .... _ _ _ _ _ _ I ğımn pratik vasıtalarıdır. 

pez) kelimeainin mana11 ne olabi· Ye (Ça .. al~.-.anları ile (Ayan· Nihayet Almanya, Avrupada 
leceiini ararken bir dostum bana 'Cık *iT..-..irlyük havai hatlar bulunan seksen, seksen bet mil
"Kepez Türkçe sulann taktibl ye- teıiı eailmenfl olsaydı, büyük yon Almanı birlett:rmek gayesini 
ri manaıına ıeHr,, dedi. f'llhalıtİ· tomrukları fabrikafa sevketmek takip etmektedir. Bunların on 
ka Gördesteki Kepez te~sl'ldsa- 7•lnız şol' ~ralli'1iir it olmakla beş, yirmi milyonu Almanya bari· 
baya hariçten gelen ~e 1&'11i4\h ~dı. dt YA,S~tal&rla bu na· cinde bulunmaktadır. Almanya, 
taksim yeridir. ihtimal kı arfir ili& ipJÜM•P olurd"'. son harpte kaybettiklerini de tek· 
Kepez isimlerinin ıwrt.ı'lm .. rn • Bu kadlf"ıettlf bir sahada or. rar ıeri almayı arzu etmektedir. 
da da böyle bir münasebet v'1 ır. m~ ijJeimek teknik itibariyle bü- Bundan başka ya Avrupada, ya
Bu takdirde (Kepez) kelim,.;ni ~- X~ ~ır meıele olduktan batka ser· hut müıtemeleke teklinde hayat 
mumi olarak dilimizde (S~ lllflHYrsı..u' '"'fi1fe de büyük bir te!eb· rüyasını tahakkuk ettirmeğe kifi 
taksim yeri) manuına bH.an.alp· büstür. Sermare noktuından bu gelecek kadar arazi istemektedir. 
lecejiz, demektir. te~b.b~s~ ehe~miyetini göster. Nihayet, Almanya, Avrupada 

B kad 
~ IÇf Iiınoal~ tirketina"n teıı· • Fransız hegemonyasını kırarak o-

uraya ar verdiiim i..Wt ~ / 
Iİn• 'U ıı:.\ -;ı li f d"l nun yerine 0 eçmeg" i tespit etmek • 

gösterir ki orman itletme;iıincle en J11N. - ,_ ra aar e 1 
• tedir. • 

mühim mesele büyük ap-1-~1 ke- mit oldujUaw aö,JJ.mek kifi plir. 
'i... (Yarın: Zingal Şirketinin hali ve Bunlar Alman gayeleridir. Bun· 

serek mümkün olduiu kadlli .ıllZ :-.:1.L..1.:.) .. 

hm 
.....,..._ ların birçoğunu harpsiz tahakkuk 

za et ve az mulrafla. f.WLya Mehlnet ASIM · Mklecleltilmellair. (lln.laa) .. ettırmek mümkün delildir. Al. 
manalnn o manevi amilleri pra -

tik va11taları ve gayeleri nibaı' 
harp olacağına delalet etmekte • 
dir. 

Fakat bunlann hepıi, Avrupa 
ela harp olacJ!t mıdır?.,, mesel• 
'ine müe11ir olamaz. En zif 
Almanyanın harp hazırlıjı 

harp gayeleri aleyhine çıkan i 
milleri ciddi bir surette n 
dikkate almak lazımdır. 

Almanya henüz harbe h_,., 
~eğildir. Gerek bitaraf, ıerek 
man dü!manı olan askeri müte 
hassııların kıimı azamı Alman 
nın en erken üç sene zarf ~nda 911 
teki askeri kuvvetini iktiıap e 
bileceji meıeleainde müttefiktir 
ler. Fakat bugün Almanyada' 
kuvvetli olan diğer devletleriıft 
Almanyanın kendilerini tesl" 
itlerinde ıeçmelerine vakit bır 
mryarak daha ziyade ıilahlanıll..,illl 
ları ihtimal dahilind~dir. 

Bunlar Almanyanm harbe 

zır olmıyacajına delalet eden 
ııtalardır. 

Fakat Hitlerinde bizzat haM 
istememesi yabana atılmıya~ 
hakikatlerdendir. Hitler bu hu~ 

ta bütün Avrupayı kandın1111' 
muvaffak olmuttur. Yalnız A 
pa değil, bütün Alman milleti ~ 
buna inanmıttır. Hitler yalnız 
gün Almanya iktıdarı olmad 
için harbi istemediğini söyle111İ 
yor. Yarın ıilahlanmıı olaa 

harbetmiyecejini ileri sürür 
Avrupayı dolatarak harp me 
si hakkında tetkikat yaparken 
yaret ettiğim kral, diktatö:-, ~ 
ciye ve harbiye nazırlan, erkiıır 
harbiye reiıleri ıibi otuz devle\ 
ricali, Hitlerin timdi Ye yakın bİ" 
istikbalde harp istemediğini tÖY~ 
mefi ihmal etmediler. Fakat~ 
bin kazanılmaıını muhtemel ,,, 
terebilecek kadar silahlandıktt' 
sonra Mitlerin harbe kartı ne ~ 
ziyet alacaiını kendisinin de bil* 
kat'i olarak söyliyemiyeceiini d• 
kaydettiler. 

O zaman hulul edince Hitl" 
timdi ne iıe o vakit de o olacak ,. 
tır: O zaman hulul ettikten so 
da "Avrupada harp olacak 1111 f 
meselesinde kat'i bir rol oynı,.,, 
tahıs gene Hitler olacaktır. Hit' 
lerin Almanyadaki kuvveti btJ • 
gün gayrimahdut bir kuvvettif 
Bu kuvvet bütün Almanların bit 
leıeceğini tasavvur eden miı .. 
bir görüşe btinat eder. Hitlit 
hemşeri1t.rini11 fikirlerine ve hi•.~ 
lerine o derecelerde hakimdir iP 

Alman olmıyan bir kimsenin bl': 
nu anlaması imkin haricindc~İf' 
Hitler Almanyayı ne yapmak i•' 
terse yapar. 

Umumi harptenbe!'i iktid" 
mevkiine geçen ve sulhün mu1- ' 
f azası için lazım olan bütün 111ii ' 
ıaadekarhkları bahsedebil~ 
kadar kuvvet ve nüfuz~ malik #' 
lıtn ilk batvekil Hitlerdir. Had 
~iman devlet adamı Lehlil~~ 
hır ademi te:avüz mukave~ 
aktederek on sene için koriclot 
dan vazgeçtiğini ilin edebilirdif. 
Brüning bunu yapmıt olsaydı ~ 
mıha geriHrdi. Hitler, Danziıd~-= 
ki hücum ktt'alarının dizıinleflP.:' 
elinde tutabildi. Bunu hem S.,,
mıntakasında hem de iıterıe /. " 
vuıturyada yapmıya muvaffak O " 

lal>ilir. 



ikinci Türk dili kurultayı 
çalışmasını bitirdi .. 

<Bqı tarafı 1 llıd aayıfad&) 

"~•cai k 1 
1
• • • ı u aktan kulağa yayıl -
11 1"ııı b""t·· ·· 1 f"I f •tin .. ~ ' u un goz er ı eao ıa· 

\&zerinde toplanmıfbw 
~ C..ıi Hazretl~ri yanlarında 
\'e~~kil _ _lı~et Pata ve Dahiliye 
h.ıd 1 Şukru Kaya Bey olduğu a: loealarında bulunuyorlardı. 
.... I tkan Kazım Pata, bir gün .... ele· 
llı!ı 1 zabıt hulisaıının okunma-
"etı eıııretti. Okunan hulasa ay -

lcabul edildi. 
..._ ku~ltayın bir evelki toplantı -
l'l •ıt bu kııa merasimden son -
~ IOn altıncı toplantıyı teıkil e· 

le müzakerelere geçildi. 
f kurultaya muhtelif azalar tara· 
~dan verilen tez ve takrirler, ku-
11 '-Yda okunmaıına vakit bulu -
.::1Yacağı için, encümenlere ha
Jr._ . edilmitti. Encümenler, 
~ dıl~rine verilen bu tezler hak
'-ı dakı mütalealarmı kurultay 
L lcan.lık makamına bildirecek -
._di KA p . l . .:ij • azım &fa, netıce erın en-
,.. .~enden geldiğini ve encümen 
d'lltalealarırun okunacağını söyle
~ ~u mazbatalar; gramer, ııtı • 
.._. ' fıloloji, takrir ve teklif ko -
~onlannın mazbatalariyle ni -
._ name komisyonunun mazbata 
"tın "h . ~ ı ı tıva ediyordu. Gramer 

1 Oft!iıyonu, kendisine tevdi edi -
eıı d'" b._ ort tezden yalnız üçünü ka -
1 ~lnıittir. Diier biri, fay dası 

~e Y~rarlığı fÜpheli görüldüğü için 
d ~ııyon tarafından geriye gön • 
"•hniıtir. 

kel~lttlahlar komiıyonunuq, ~ 
lllleleri türkçeleıtirmek hu -

~daki ıararı dikkate değerdi. 
I ier taraftan, öz Türkçe ıstılah· 
~n mektep kitaplarına süratle 
~eıi ileri sürülmüttü Filoloji 
ı_ 8 ••nda düşünülen esas nokta -
~ Üzerinde filoloji komisyonu· 
te~~8Poru 1>kund~. Takrir ve 
t •f komisyonunun mazbatası a· 
u"•nda birinci dil kurultayına it· 
..... ~ edenlere bir madalya veril
lifeaın~ dair ileri sürülen bir tek
~ik ladıJ edilmitti. Türk Dili T et • 
~ Cemiyeti böyle bir madalya 
~· ~ayı esaı itibariyle kabul et • 
~r. Sadece, bir tarafında 
frııdı Hazretlerinin, diğer tara • 
tealb~ kurultay toplantı birliğinin 
~bulunacak olan bu madalya, 
l~lc . bir ücret mukabilinde veri
' tı. Takrir ve teklif komisyo
l)lı• n Yaptığı bu tadil, cemiyete 
.._. 

1 zamanda bir varidat da te • 
111 etmi! olacaktı. 
'-t~İ~name komiıyonunun 
,..._ ıılııa bildirdiği mütalealar • 
Qaı' llıda, Türk Dili Tetkik Ce • 

)eti . 
oı..ı k ll~zamnamesinde yapılacak 
hİııacl. elıme tadilatı bilhasaa mü • 

ı. a· . . 
~.:::ilci Kurultay, iki ıene evvel 
ıL· lllıftır. O zaman.danberi 
~ille' ' ilr· 1 toplantıya kadar niçin bu 

1 )il f 
'ttitıcç Z~r ında, dil ıahasında ıaf 
'-e)ı • ~llın mevkiini kuvvetlendir· 
"aıa lÇııı atılan adımlar tam bir 
t4i~affalayetle neticelenmittir. 
fllld lllname, bu adımın bat tara • 
tiin 8 ~azılmıt bulunuyordu. Bu • 
r.~ bırçok kelimeler eıkimiıtir. 
"ai ~""1ne komiıyonu bu eski -
ıı1_ f l(elı- 1 • · · • .... ıı aaıe erın yerıne, yenı ve 
•in· ~1canlı kelimelerin getirilm ~ -

ı ı eri aürm·· t•• B Uf ur. 
"i Lfr. 'llıdaıı ıonra nizamnameye ye· 
S llladde daha ili ve edilmittir. 

llre bnııtaydaki müzake • . 

relere, ancak kayıtlı aza ile fah· 
ri ve muhabir azlar iıtirak edebi
leceklerdir. 

Haun Cemll Bey bir 
hitabe söylUyor 

Bu suretle komisyon mazbata· 
ları bitmit oluyordu. Tlirk tarih 
cemiyeti namına Hasan Cemil B. 
kürsüye geldi: 

Cemil Beyin hitabesi, ikinci 
Türk dili kurultayının en parlak 
hitabelerinden birisi olmuttur. 

Hatip nutkuna ıöyle ba,Iamıt· 
tır: 

- Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Reisi Kazım Pqanın Batkan
lığında toplanan ikinci dil kurul -
tayı kapanırken, sizi, Türk ta -
rih cemiyeti namına kutlularım !. 
Bu kürsü, altı gündenberi, önün • 
de atef yakılan bir mihrap halini 
almııtır. 

"ilim müeseaesi ve millet el bir· 
liğiyle ve biribirini tamahyarak 
bu büyük millet it ini ba§&l'nuya 
devam ediyor. Bütün milletin ya· 
pacağı itleri, bütün millete yap -
tırmayı bilen tef, Türklüğü tam 
ve bütün olarak kurtarmasını bil
di.,, 

İkinci kurultayın, dil savatın • 
da, ikinci bir meydan muharebe
si olduğunu kaydeden hatip aöz • 
)erine ıöyle devam etmiıtir: 

"Dil ve tarih cemiyetleri, büyük 
yapıcının ruhundan ve iradesin
den doğmut ikiz kardettir. 

Dahıt. sonra cihan sulhunda 
T~k~ille · · bijyük muvaffalu
yellnı ipr~~Hen R'alin Cemil 
Bey; sözlerine ıöyle devam etnıit· 
tir: 

- Dost milletlere me111up bir 
takım alimlerin, kurultayda ha • 
zır bulunmaları, bu müıterek ça • 
lrımamn bir mukademeai mahiye· 
tindedir. 

Mademki dil alimi, tarih yazma-
nın en batında gelen alimlerden 
biridir, bu orijinal dil üzerinde 
sadık araıtırmalar yapmadıkça, 
inaan tarihinin mazisini bulmıya 
imkan tasavvur edilebilir mi? Ke
limeler, mefhumların kanı, ada· 
lesi, duygusu vardır. Dil mil
letin ruhudur. Ve milletin ruhu 
dildir. Türk ırkının bu miraaı 
üzerinde yapılacak arqtırmalar • 
da, dünya ilminin edeceği bü -
yük istifade meydandadır .. ,, 

Hatip sözlerini fU cümlelerle 

bitirmiıtir: 
- Kültür kahramanımızın 

yaptığı dil seferberliğinin tarihe 
olan hizmetinden batka Türk mil
letini terbiye edici bir maiıasi da 
vadır. Büyük Millet miirebbisi 
dilimizi diriltmekle Türk mille· 
tinin terbiyesini en aağlam bir te
mele dayatmıt oluyor. 

Öz dil:mizi bulmakla tarihimizi 
ve kendimizi bulacağız! 

Türk ufukları gebedir! Büyük 
bir milletin tarihi, büyük bir dili 
yeniden yaratacaktır! ... ,, 

Hatip, fevkalade bir tekilde, 
dakikalarca alkışlandı. 

ikinci celae 
On dakika kadar bir aradan 

sonra ikinci celse açıldı. 
Bu celsede Türk Dili Tetkik 

Cemiyetinin yeni merkez heyeti 
intihap olunmuıtur. Reisliğe 
Hakkı Bey, umumi ki.tipliğe lb
rahim Necmi, Muhacebeıiliğe 

Beıim Atalay Beyler seçilmiıler • 
dir, 

Dil Cemiyetinin yeni merkez 
heyeti azalan ıunlardır: 

Ahmet Cevat, Ali Canip, Ce
lil Sahir, Haaan Reıit, izzet UI· 
vi, Naim Hazım, Refet ve Yakup 
Kadri Beyler. 

Seçim bittikten ıonra, yeni re
is Saffet Bey kürıüye geldi. Saf
fet Beyin kısa nutku §Öyle bitiyor· 
du: 

- Bizim bir kuvvetimiz var: 
O da Gazinin, ıefkatli himayele· 
rini bundan evel olduiu gibi cene 
esirgemiyecekleridir ! .. ,, 

Safvet Beyden ıc."llra, Fazıl Ah· 
met Bey, saf türkçe ıiirini okudu. 
Mana ve yazılıt itibariyle, bugü • 
nün güzel Y•zılanndan biri olan 
bu tiir, hazır bulunanlar tarafm -
dan alkıılandı. 

Fazıl Ahmet Beyden sonra, bat
kan Kazım Pata kısa bir nutuk 
söydi. 

- "Kurultayın çalıf1DUIDI ta
kip buyurmuı olan Büyük Reiıi
miz Gazi Hazretlerinin ıöaterdik· 
leri derin alakaya kartt- sayııları
mı aunar ve Kurultayı kapanm !.,, 

Bu kııa nutukla, Kurul~ 
ikinci çahımuı, altı ıünlük, fa
kat iki yıldanberi devam eden ıe
celi gündüzlü bir çalıımadan son
ra, Gazi Hazretlerinin huzunuıda 
tamamiyete ermit bulunuyordu. 

T. D. T. C. Umumi Katipliğin· 
den: 

"!{eni umumi merkez heyeti bu· 
gün Kurµltaydan sonra yeni bat • 
~ ~f~t _{$ui b kanlı;.ı altın· 
~ u,.um Btlp Tfi'1Piil, 
muhaaebeci hıim Atalay, asaden 
Ahmet Cevat, Ali Canip, Hasan 
~etil, izzet Ulvi, Naim Hizım ve 
Refet Beylerden mürekkep olarak 
toplanmıttır. 

Bu toplantıda, yeni seçimi bü· 
yük önder Gazi Hazretlerinin ıev• 
gi ve güvenleri ile olduiu dütünü· 
lerek, bu inana kartı bütün varhiı 
ile dil itine candan çahımağa and 
içilmif, bu andı bildirmek ve he· 
yetin ıaygılarını sunmak üzere 
bafkanlıktan Reiıi Cumhur Haz
retlerine bir ariza yazılmıttır. 

Eski U. M. H. inde bulunduğu 
halde resmi vezifeleri hasebiyle 
bu seçime giremmıit olan orta 
tedrisat umum müdürü Hasan Ali 
ve müzaler müdürü Hi.mit Zübeyr 
Beylere de birer letekkür mektu· 
bu yazılmıttır. 

U. M. H. pazar günü saat 15 te 
Dolmabahçe sarayında topl~na
cllktır. 

Kurultaye gelen muallimler 
Kurultay münasebetiyle tehri

mize gelen lise ve orta mektep mu· 
allimlerine aym yirmi betine ka· 
dar vazifeleri bqlarmda bulun· 
mak üzere ilk vasıtayla hareket et
meleri için V eki.let tarafından e· 
mir verilmiftir. 

Amerika ve Japon 
çiftçileri arasında 

ihtilaf 
Fenilu • Arizona, 23 (A.A.) -

Salt River vadiıinde Amerika çift
çileriyle Japon ziraatçıları arasın
daki gergin vaziyet hüktimetin mü· 
dahaleıine sebep olmuttur. 

Hüldimet, validen, Amerika ile 
Japonyanm münasebetine zarar 
verebilecek hadiselerin 6nüne pç• 
metini iatmittir. 
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Selinikte ihtilil olma
dığı anlaşıldı 

( ... tarafı 1 llıcJ Ayıfad&) 

meselelerini kapatmaya matuf bir 
tertip olduiunu iddia.etmekte is· 
rar ediyorlar •• 

Hükmet mahafili ise muhalif· 
lerin bu iddialarmı tiddetle red· 
detmekle ve hakikatte hükUDieti 
devirmeğe matuf bir teıebbüı kar-
1111nda bulunchı'iunu ileri ıürerek 
bu gizli teıekküle ıirmit olan za
bitlerin aralarında imzalamıt ol
dukları protokolu aynen tebliğ et
mektedirler. 

Suil~Htçılar tarafından imzala· 
nan protokolun en esaslı maddele
ri ıunlardır: 

1 - Bugünkü palyatarizm hüku
metini devirmek ve ceneral Plas
tıru idaresinde bir diktatörlük 
rejimi ikame etmek . 

2 - Bu ihtilalci rejim yalnız ve 
münhasıran orc:luya iıtinat edecek
tir. 

3 - Orduda yalnız cumhuriyet
çi unıurlar bulunacaktır. 

4 - Bu protoklU imzalıyanlar, 
ihtilal hareketi reiıinin nezdinde 
teıekkül edecek olan dokuz kitilik 
ihtilil heyeti eauını teıkil edecek
lerdir. Bu ihtilal heyeti ikiter 
ıene müddetle ıeçilecektir. 

5- A.kerl ihtilil, genit bir ıs
lahat ve yenilik programı tanzim 
edecek, adaleti eau tutacak, met· 
ru zapt ve raptı temin edecek, hal· 
kın altında ezildiği ağır vergiler 
yüğünü hafifletecek, milliyet ve 
din akidesini sağlamlaştıracak ve 
Yu.-•ni•fll M Ye .hududunu 
mUdafaa7a kadfr kuYTetli bir or
du tetkil edecektir. 

6 - Şimdiki protokol maddele
rinden birinin değiıtirilmesi ve ta
dili protokolü imzalamış olanların 
dörtte üçü nisbetinde ekseryet re
yle kabul olacaktır. 

7-Protokolu imzalıyanlar, üç 
kitilik bir idare heyeti tqkil et· 
mitlerdir. Heyetin vereceii ka· 
rarlar mata olacaktır. 

Bu taklibi hükUmet teıebbüıün
de elli kadar zabitin alikaıı 
olduğu temin edilmektedir. Bu 
harekete ön ayak olan da mütekait 
miralaylardan M. ~ervaıtır. ih
tilalciler, bu mütekait miralayın e· 
vinde muntazaman toplanmaktay
dılar. ihtilalcilerin ekserisi zabı
ta mmıurlan tarafmdan tevkif e· 
dilmittir. 

Harbiye nazırı Ce::~ral Kondi· 
lis bu ıuikast haraketf hakkında 
yndiıinden malUınat istiyen gaze
tecilere fU sözleri söylemittir: 

- "HükUmet tahkikata ebem· 
miyetle devam etmektedir. Tah· 
lükat neticesinde bütün hakikatin 
meydana çıkacaiı tabiidir. Yal -
mz timdiden tunu söyliyeyim ki, 
bu taklibi hükUm.et tetebbüsü • 
nün asıl ve esaıtan iri olduğu hak· 
kında muhalif gazeteler tarafın • 
dan ileri ıürülen iddialar, hakika -
te uygun değildir. 

Şimdiye kadar yapbrdıiımız 
tabkikat&n ehemmiyetli bir tak • 
libi hükUmet tetebbüıü k&rfısın • 
da bulunulduiu meydana çıkmak· 
tadır. Bu harekete mütekait ve 
muvazzaf zabitlerden hqka bazı 
ıivil tahıalaT ela dahildir. . 

Tahkikat neticeıinde tayin e -
decek meıuliyetlere ıöre suçlula -
ra kanuni meTZUat dairesinde 

m.~ cezalar verilecek" ha 

sayede memlektin ıüken ve Iİusu•' 
ru temin edileecktir. 

Şunu da ti>Jliyeyim iri, ballan 
bu hareketlerden telif ve korkuye 
düımesine mahal yoktur. Hüki· 
met memleketin huzur ve aüldbıu • 
nu temiD edecek derecede kunet • 
lidir. Hükumet huzur ve ıük6nun 
bekçisidir.,, 

f. nazlı oııu 

MUtekalt mlralay tevkif 
ecllldl 

Atina, 23 (Huıual) - Son tali· 
libi hükUınet hareketinin batında 
mütekait miralay Diameıiı bulun
duğu tahakkuk etmittir. Kendiıi 
tevkif edilmittir. 

Harbiye nazırı Cenerü Kondi· 
ıiı, bu taklibi hiikWnet hareketine 
ittirakinden füphe edilen her za• 
bitin derhal tevkif ;,ıunmumı em• 
retmittir. 

Sellnllcte de mi lhtllll 

Atina, 23 (Huaust) - Seli.nik• 
te aıkerl bir ihtilal hareketi batla· 
mak üzere bulunduiuna dair bu
rada devamlı bir takım pyialar 
vardır. 

Yapılan tahkikattan bu f&fia • 
ların, Hayekdikya yarım adum • 
da bqhyan orman yanpnlarını 
söndürmek için Selinikteki iıtih • 
ki.m kıtalarınm kamyonlarla ya • 
rım adaya gönderilmesinden çık • 
tığı anlaıılmrfbr. ... 

Ba9vekll dinecek mi? 

Atina, 23 (Huauai) - Burada• 
ki tayialara ıöre, son taklibi hü• 
kemet tetew.a.o.&a ~ p 
kanlmuı ÜHrİDe Abaan:rada te
davi altında bulunan Yunan .... 
vekili Çaldariı Y unaniıtana din• 
mesini tesri edecektir. 1 

Halbuki hiikWnet mahafili bU 
f&yiaları kat'i ıurette tekzip eyle
mekte ve -M. Çaldariıin son ket· 
fedilen darbei hük6met tetebbüıü· 
ne hiç bir ehemmiyet atfetmediii· 
ni ve Alman kaplıcalarında teda· 
viıini bitirdikten ıonra iki Eylül• 
de Atinaya dönecefini alyleinek· 
tedirler. 

Almanyaya ihtar mı? 
Londra, 23 (A.A.) - Deyli 

Telgrafın Roma muhabirinden: 
Nim reımt ltalyan matbuabnda 

intitar eden ve İtalyanın Avuatur
ya iıtiklalini tekeffül etmek niye-

tini mutazammın h•berler Alman• 
yaya kartı yeniden bir ihtar ma• 
hiyetindedir. ltayyan matbuab •1• 
ni zamanda ıu dikkate pyan mü• 
taleayı dercetmektedir: "A'Y1'11pa, 
bugün, milletler araamda ıulh Te 

müsalemeti tehlikeye koyan, mun• 
lazam bir tethit teıkilitiyle &ata 
çıkmak mecburiyeti kartımında 
bulunuyor.,, 

Milli sosyalist kongresi 
Berhteıgaden - Berchteııaden, 

23 (A.A.) - Nuremberı'de topla· 
nacak olan milli soıyaliat konsre
ıinde miliılerin yapacakları pçit 
reami hazırlıklarma nezaret etmek 
üzere hücum kıtalan erlrinılıarbl· 
ye reiıi M. Lutze, Obenalzberı' de 
bulumnaktacla. M. Mitlerin mü-

meuili M. Hea • Heet ve mahafa• 
za kıtlan reisi M. Mimler • Hiıma-
ler de Oben&bberl'e ıeJmitler-
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~~ 
Türkiyenin en iyi pamu-
ğu Nazillide yetişir! 

Mensucat fabrikasının Nazillide 
yapılması ehaliyi çok sevindirdi. 
Nazilli (Huıuıl) - Perıembe/ tabiatiyle ziyadeletecek ve pamuk 

aünü buranın pazarıdır. O gün IO· sanayii fevkalade yükselecektir. 
kaklar erzak ve sebze ile dolar. Fabrikanın tercihan burade ya· 
Bu kadar bolluk ve ucuzluk taya· prlmumm sebebi Nazillide Linit 
m hayrettir. Zeten vatanı:mızm kömürünün bolca bulunmuından
her tatafı. böyledir. Ancak büyük dır. iyi cinı pamufun burada çık· 
tehirler müıteınadır ! Yalnız bir muı ve Mendereı nehrinin de ya· 
manzara nazan dikkatimi celbey· lan bulunması huıuılan da bunda 
ledi: Manifatureı Çarfrtında bq- mütee11ir olmuftur. Nazilliler hü· 
ka yerlerden ıelen eınaf manifa· kGmetimizin bu atfmdan son de· 
turaya ait sergiler açmıtlar. Bu recelerde mütetekkir ve minnet· 
pazarcılann yüzünden asıl dükkan tardırlar. Bu sayede kazanın tica· 
ve ıermaye sahipleri alıt verit e- rl ve zırai cepheleri kuvvetlenece· 
'demiyorlar. '(Ticaret ıerbeıttir) ğindea ahali timdiden düiün ve 
41eniliyor ama... Bu ıerbeıtiyi be· bayram yapmakta ve iıtikballerin· 
nim havıalam almıyor! den çok ümitvar bulunmaktadll' • 

Bir çok tekilifle mükellef olan· lar. 
lann maiazalan önünde ıergi a· Arazinin kuwetl ve ye-
çarak mal satmak ne demektir? tl9tlrdlll ma hauıat 
Biriıinin zaranna diğerinin ka- Kazanm araziıindeki bereket 
zanma11 bilmem ki ne derecelere dolay11iyle seksen kalem mahıul 
kadar meırudur. Belediyeler ve yetitmektedir. Burada kıtın. tef • 
alakadarlar bu mühim meseleyi rinlerinde taze üzüm sevkiyatı ya
lialletmelidirler. Çünkü bu hak· pılmaktadır. Bu üzümler laken· 
ırzlık her tehir ve ka1ı&ıbada hük • deriye ve Köıtenceye sevkolunur. 
münü sürmektedir. Ve dükkan Denizlerde katiyen bozulmazlar. 
esnafı bundan çok müttekidir. Razaki ciminden buraya mahıuı 

Kaza dahilinde pamuk ziraati 
~k ilerlemittir. 35 bin dönüm a• 
raziye pamuk ekilmektedir. Bu • 
ramn en çok pamuk yetiten va • 
ziıi nefıi kaza topraklanndadır. 

Senevi vaıati olarak ıekiz bin bal· 
ya, yani bir milyon altı yüz bin ki· 
lo pamuk iıtihaal olunmakta imit ! 
Pamuklann elyafı da 22 milimet· 
re imiı. 'Adananm pamuklan iae 
18 milimetreyi geçemez. Burada 
sureti mahıuaada bir pamuk iatu
yonu açılmıt ve ziraat vekaleti bu· 
na çok ehemmiyet vermittir. 

Menaucat fabrika•• 
Burada yapılmuı kararlqtırı• 

lan mensucat fabrikaamcla basma, 
tİIOr vesaire ıibi renkli pamuk do· 
kuma sayesinde pamuk iıtiha.alitı 

ve makbul bir üzümdür. Kazanm 
incir mahıulitı de pek fazladır. 

Buralarda incire "yemiı,, diyorlar. 
Senede (1.600.000) kilo yemit ha· 
rice satılmaktadır. Zeytin yalı 
ve palamut ta ihraç olunur. 

Turfanda yetiten sebzeler iıe 
büyük mevkiler tutmaktadır. Mev· 
ıimlerinde her gün trenler doluıu 
sebzeler sevkolunmaktadır. 

Ot ellet 
Butada timdilik otel dedikleri 

iki bina vardır. Fakat yapılacak o
lan dokuma fabrikaımın iıtikbal· 
de göstereceği lüzumu timdiden 
anlıyan Dalyanzade Muıtafa efen
di namında mütetebbiı bir zat, tık 
ve büyük bir otel yaptınnıflır. 

Ragıp Kemal 

Hama ile Halep 
arasında 

Yataklı vagona kurıun 
ahldı. 

Adana (Huıuıi) -18Aiuatoı 
geceıi Hamadan hareket ile Hale
be gelmekte olan yataklı vagona, 
gece yar111 üç el ıilih atılmıt ve 
çrkan kurfunlardan biri 2 numara· 
lı vagonu delmit ve pencere camı· 
nı kırınıttır. 

Kurıunun ıeçtiii vagonun biti· 
tiiindeki 3 numaralı vaıonda A· 
danaya gelmekte bulunan inkipf 
tirketi müdürü Kemal Bey bu ha
diıeye phit olmuıtur. 
" Trenin Halebe muvaaalatında 
zabıtaya hadiıe ihbar edilmiı, za· 
bıta memurlariyle birlikte iıtuyon 
müdürü, yAtaklı va.on müme11ili 
vagonun içinde tetkikat yapmıtlar 
ve bir zabıt ile vakayı teıbit et· 
mitlerdir. 

lzmirde gece bir 
adamı soydular 

lzmir 21 (Huıuıt) - Dün ıece 
Gazi bulvarmda garip bir ıoygun· 
culuk vakan olmutlur. Şefik ol· 
lu Süleyman yoldan ıeçerken ya .. 
nına tanımadıiı bir phıt ıokulmut 
ve kendiıine it ıöıtereceiini ıöy· 
liyerek onu Bumabaneye doiru 
götürınüttür. Biraz ötede iıe ön· 
lerine üç kiti daha çıkmıt, biriıi 
kama ve diğerleri de bıçak çeke • 
rek Süleymanı dövmütler cebin • 
den 7 ,5 liruını alıp kaçmıı1ardır. 

Bunların sabıkalılardan Hüse • 
yin oğlu Cemal ve lıtanbullu Ah· 
met oğlu Faruk olduklan anlatıl· 
mıf, yakalanmıtlardır. 

Cezası on seneye 
indirildi 

Burnovada eniıteı! kahveci Ari· 
fi yarabyarak öldüren Şevki hak • 
kında evelce aiır ceza mahkeme· 
ainde verilen on bet sene •ili' ha· 
piı ceza11 Temyiz mahkemeaince 
nakzedilmitti. 

Nakzen devam eden muhake· 

Torbalıda Yanıışııkı~ me neticeıinde Şevkinin ceza11 • 
nm on bet seneden on aeneye indi· 
rilmeıine karar verilmittir. 

Kasayı olduğu Bir karı kocayı Fenerbahçe lzmire gidiyor 
•b• ) ) vurdular İzmir (Huıuıt) - Fenerbahçe 

gı J ça mJŞ ar Tarıuıun Adanalı oilu köyü ıpor klübü, 9 eylGlde lzmirde bu· · 
İzmir (Huıuıi) - Torbalının civannda Yeniköy mevkiinde bir lunmak ve maç yapmak üzere Al· 

Tepeköy mahallesinde oturan ke • karı koca öldürülmüttür. Maktul- tınordu klübü tarafından davete-· 
reıteci Muıtafa efendinin mağaza· ler Tarıuıun Ömerli mahalleıin· dilmittir. 
ıına ıiren hırsızlar maiazada de oturan Molla Ali efendi ile Maçların 7 ve 9 eylul günleri ol· 
mevcut elli kilo ağırlığındaki ka· zevceıi Hamide hanımdır. Bunlar muı muhtemeldir. Fenerbahçe 
laJI çalmJ!lardır. hava tebdili için Adanalı oğlu kö· bu daveti eaaı itibariyle kabul et· 

Selimiyede Fırka Satın alma 
komisyonundan: 

Selimiyedeki kıt'at ihtiyacı için aıağıda cinı ve mıktarı 
zıh beı kalem erzalnn bizalannda g6ıterilen g&nJerde kapalı 
uıuliyle ihaleleri yapılacakbr. istekliler yazılı gOnlerde muP~_.ı 
temiDatlariyle birlikte teklif mektuplarını alarak Selimiy~ 
Farlra Sabnalma Komiıyonuna müracaat etmeleri 'Jiıımd1r. "'; 
edenler ba enaka ait prtnameleri daha evvel komisyonda ll!!t; 
rebilirler. (SO~ı 

Ciaıi Mıktan Teminah muYak· lbale glinü 
kataıı lira 

Yulaf 160000 6000 13. 9. 934 saat 14 
Kuru ot 330000 1113 15. 9. 934 

" 
14 

Odan 1075000 1007 16- 9. 934 
" 

14 
Saman 275000 516 17. 9. 934 

" 
14 

Un 310000 1766 18 .. 9. 934 
" 

14 

Balıkesir Vilayeti Daimi 
Encümenindell • 

AyYabk • AltınoYa yolunun 6+588-8+ 765 inci kiloaae 
Jeri ara11ncla tırtname ve ketifnameai mucibince yapılacak t 
yei tarabi1e ve Kaldınm inıaab 10 ·Eylül· 934 tarihine m 
Paurteai glnO aaat 15 te kapah zarf uıuliyle ihale edilmek 
ıere mlaakuaya konmuttur. 

Ba inpatan bedeli ketfi 8305 lira 67 kuruıtur. MGnak 
Liyakati fenniyeai baı mlllaendialikçe taıdik edilenlerin i 
meı'uliyetJeri ile çabıacıklar. Ehliyet vesikası ve Ticaret ye · 
11 ibraz edenler kabul olanacak ve bu vesikalar yevmii ihal 
llakal sekiz ,an enel baf Mühendisliğe ibraz edilmit b 
caldar. Talip olanların bu Yesaik ile beraber yOzde yedi b 
nilbetiade teminata muvakkate makbuz veya mektuplariyle ::;_ 
mi meıldbda ve Yakti muayyeninde uıulil dairesinde EncB 
Yillyete. Fazla maltmat almak iıteyenlerin daha evvel bat -'. 
ben~ıliie Yeya EncOmeni villyet kalemine •Dracaat etlll 
illn olmr. (SC43) 

Edirne Vilôyeti Daimi 
Encümeninden 

Edine Memleket baataneainin 1500 lira muhammen be 
164 kalem edYiye ihtiyacı 19 • 9 • 934 Çartamba gilnll ıaat 1 
ihalesi yapdmak Dzere mDnakuaya çıkarılmıtbr. Taliplerin 
iti ljTenmek ve edYiye !btiyaç liıtesini görmek üzere Edir 
Vill1et Daimi EacDmenine latanbal'da Sıhhat .. e içtimai M 
net MOdOrlOillne müracaattan ve muayyen gDn ve aaatte d 
zitolarile beraber Villyet Daimi EncDmenine gelmeleri illa 
nur. (5 

Galata ithal~t Gümrü!)i:i 
müdürlüOünden 

Adet 
8000 Granit parlre tap 

Yukarıda yaıdı 8000 kDı6r granit taılan S • 8 • 934 tari 
den itibaren açık arttırma ıuretile Htıhktır. lıtekliJerin 24 :..t 
9'4 Sah ,OnD uat 17 ye kadar Sallı Komisyonuna mDr•~ 
etmeleri. (~I 

Devlet Demir yolları llAnlarJ 

lduemiz i~n paaarlalda atın ahnıcak olan Elektrik mı 
meıi, matbaa ls&itdı, Çam kereste ve ali cins karton bitd 
gibi (21) kalem muhtelif etyanın 29 · 8 • 934 Çarıamba 

aaat 11 de pazarlı;. yapılacaktır. · ı,teyenlerin mnkfir saatte 

;azıya '•D11caatla tahriren teklifte bulunmalan •e maiaıa 
bilinde ualı listede (X) iıaretli malzeme için nOmune ıetiri 
Ye nlm11Daia tekliflerin kabul edilmiyeceği ilin olunur. (5C 

Kaanın o civara götürülen bir yüne ıitmiılerdi. tiğini bildirmittir. 

otomobil veya kamyonla lzmire Alqam çardakta otururlarken Bir mütecaviz alh sene ' Istanbul Posta ve Telgraf Baş 
ıetirildiği ve lunlarak içindeki pa· birkaç ıillhb kendilerine alet et· yatacak 
ra ve aairenin ,.aımdıg""ı tahmine- mi, ~e •onra bunlar aavuımu,ıu- Mu··du··rıu··gw u··ndeıı'• 

::r d Urlada toför Muıa efendinin 
dilmektedir. ır. 

J d · nltı yatındaki oilu Cezmiye teca· .j 
Kalanın l·,.1·nde bet ~--- beter an arma derhal tahkikata bat· k h 1 - Hafta· ..1a '-arıılılcb Ur ıefer yapılrnaıı yızın oıo111oJI' 

::r UIUllÇ vüz eden a veci lbrahim, Alır v • 7 • 

11.ralık, ı"ki tane onar lı0ralık, yı"r· lamıttır. Jandarma lbrahim oilu k 11n • b • b k k "b" t l ·ı 1-l 1 ceza mahkemesinde yedi ıene alır ı ıca ına ıvre ayvan Ye ıza gı ı vası a ar ı e na. o aD 
mı· ıekiz ta...... bı"rer lı"ralık evrakı Emin ve Ahmet ile Saim iıminde 787 k ..... akal hapıe mahkum edilmiıtir. meput aybtı lira e• i bedelli Trabzon • Bayburt aHll 
nakdiye ile iki lira bozuk para, üç kitiyi Y amıtbr. Şahitler 

1 · d L-- Maznunun yaft küçük olduiu ta11 biri ealdai gibi ve diğeri denk poıtasile birleıtiriJmek 111r• bir yevmiye, bir habra defteri ve ıilih ıeı eran en sonra ~anlann 
ld i h. • l için cezaaının dört ıene teııziliyle iki tekilde ve kapalı zarf uıuliJe mUnaka1aya konmuıtur. bir tapu ıenedi, dört gümüt katık bunlar o u unu tet ıı etmıı er • 

d. B u''zerı"ne iV. katı"} ""Ü üç ıeneye mahkUm olmuıtur. 2 - M"nakaıa Aüuıtoıun 13 Dnc" pazart•ıı·· ..nnun..1-a ve bir de çatal vardı. ır. unun -::r " • u e u "" a"' ~ 

İ ·· ıerı·n· ı"tı·raf etmı·,1erdı"r Mardı·n cıvarında bir buen ·ı·rmı· ...nnd"-. Hırsızlann zmire gelmit olma- rum 1 • J a• ...-. 
lan muhtemel bulunduğundan za· Katiller, dütmanları bulunan kamyon devrildi 3 - Birinci tekle g6re gitme ve gelme 650 ıerdeD 
bıtaca takibata batlanmıttır. Sadık efendiye atet etmek istedik· Mardin 21 (Huıuıi) - Geçen ıeferde 1300 kilo, ikinci tekle göre yine gitme ıelme biaetd 

lerini, itle bir yanlıtbk olduiunu gün Mardinden Savura giden bir iki bin kilo yOk tatınacakbr. 
Zaro ag"' anın halefi ıöylemitlerdir. Kendileri adliye· 1 kam ld d ·ı ,_ 4 k yo cu yonu yo a evrı erea - Bu na liyat için beheri 1500 kilo a;ırhja 

Adana (Huauıi) - Mardinin 
1111
1.e .. v .. e.r.ilm_i_ıl.er1119d ... i.r._ ... ,._.,.

111 
•• 111-·1- içerisindeki yolculardan bir kiti, flJabllecek dart otomobil buldurulacakbr. 

köylerinden biri.sinde Hacı Boz a• habilerin tenkilinde bulunmuf ! kafa11 ezilmek ıuretiyle çok feci 5 - Kararlatacak bedellere g6re idare lehine garOle 
_____ la ___ n_a_m_md~_a_b_ir_a_d_am __ var_d_ır_. _M_ı·__._Ş_im_d_i_1_S4 __ J&f_m_dı_a_o_ld_u_i_u_b_a_l_d_• ""--b_ir_ı_u_re_t_te_o_··ı_m_üt_· _tiir_ . _lki_._kit~· ;:_,,i....:.7.:._ara_·_......__;fe~k_ll_t_e_rcı_·h_o_lua;,;,.;.:m::.;a:.:k:...._O.=..ıe..:..:r-=e.:._i:..::ba.=.l:...:e.:._E:::J~l=Ol-=Oa~b=i:.:ri:::n~ci:....::C.=a=m=a:.:rt=-!_• 



Denizyolları 
~·LETMESi 
4~trı. Karakôy - Köprübaşı 
-vt - 'iirkeci Mübürdatwit' 

ffan Teleforı 22740 __ .. , 

Ayvalık 
Sür'at yolu 

~TALYA vapanı 25 
Aptoı 

~ ARTESi 17 de Sir· 
~,. lııatamınd•n kalkacak ve 
~ Yolunun mutat iıke· -· .. --tp ıh~ •irayarak lzmire gi· 
"'Vllecektir. (5050) 

lt!ersin Yolu 
I~ E BOLU vapuru26 

Aj'Ultos 

~AR ıo c1a Sirkeci 
~dan kalkacak. Gicfitte 
~ ale, lzmir, KlllOlr, 

111, Rodo1, Marmari8, 
t-_,ktrı, F etbiye, Kalkan, Kat. 
~ e, Antalya, Alanya, Mer
l.: Dannıt• bunlara ili•eten 
~~ Aaamur, Kuıada11, 

u'ya uğrayacaldir. 
\5051. 

lL'.A:N 
~ aı ..... i . . . "f •• - ın temını ıltı uı ıçm 

• çevri}meıi mukarrer olup 
İ üç ehli vukuf tarafından 

lira kıymet takdir edilen iı· 
ti'-nnda ki.in elyemı Ziraat 
ı tahtı iıticarmda bulu
etkani iki oda l»ir aalonan 
i aıb. kısmında merdiven 

'bir depo bir heli t:ebheıi 
tamil 135 murabba aru. 
-.. eclilmit 1Rr ... kar -

.._iaıanııı maıf bialeei 21 -

134 tarihine müsadif aalı sü· 
18 da ihalesi icra kılınmak 

~},İrinci açık arttırmaya vaze-

. · T •Jin edilen tünde mu· 
• . kıymetin yüzde yetımit 

1 h.ıhna.ııtr takdirde en çok 
ı..lıhüdü baki bılmak 

. artlınaa OD bet SÜD daha 
ıt .. e on betinci günü ayni 
Yapılacak arttırmada tah • 

~dilen kıymetin yüzde yetmif 
1 hul111ak ıartile en çok ~ 

'1-cihale edilecek, ipotek aahi· 
, •ltlılar ile diğer alikadarla· 

'1 ~ İrtifak hak tabiplerinin ıay• 
~I üzerindeki haklarını 
id~ faiz ve murafa dair o • 
• dıalarmın iıhu ilin tarihin • 
ltibaren yirmi gün içinde ev • 

.u:~•\iteleriyle memutiyetimi· 
11'11lelert a1ui halde lıakları 

\eıicilJiyle aabit olmadıkça ıa • 
~elinin paylaım•aından ha • 

lc.&lduı ve taliplerin art • 
,.~ İftirğ için takdir olunan 

Jllzde yedi buçula nia • 
~d' P9.J akçelerini hamilen 

.':! 1Cl"& daireıine müraca • 
1
"1l olunur • . (1938) 

İ!tanbul 3 üncü icra memurlu

ğundan: 

Bir ~ dolayı mıallçuz o

lup ıatılm••aa karar verilen muh• 
telif oyuncaklar 25 - 8 - 1934 
tarihine müıadif cumarteıi günü 
uat 11 den 12 ye kadar Sultuha· 
mun Marpuççularda 28 - 30 nu· 

maralı mağaza önünde birinci a • 
çık arttırma. ıuretiyle sabl~ğın • 
dan taliplerin mahallinde hazır 

bulunacak memuıım.a müracaat • 
lan il&a olunur. (1946) 

Tıp Fakültllİ Doteatleriadeu 

D-.hili Haıtftlıklar M ... ~a11111 

Dr. A. Süheyl 

'~ .Amiye mahkemeleri 
a....":ıuerne bürosundan: 

~IDaıÜJe mubakemat mü· 11.-----------•ı 
•elrili avukat Beraet Zeki 

H• sin .. t 14 tee itıDeren. basta· 
lanm, Dnaa Yoluncla N. 189, •ki 

t-Js M.Wüde muayene 

etmütedir
Muayenchane Telefon: 21422 
Ev ,, : 60726 

'--landan Kadrköyünde 
...._ S. 21 No: lu hanede 
~ .leyhine açılan 

yenilenmni eı· 
\...1=: 1-ıea ibmet.gllu meç· 
l!~ nıiiddeaaleyhe iliııen 
c~ 'lcıaaına karar verilmit ol· 

....._ tetkikatın icra lubnaca· 
~ - 934 tarihina miiladif 

Lı.L._ r&nü aaat 14 de büroda 
~ liinmu teblii ma· 
~ olmak üzere illa o-

UakUdar lklncl sulh hukuk mahkemel 

slDden: 

'Clllllcllrda .. rM ıı-el• ~ ye
ni mahalle caddeslncle ll9 No. lu banecle 11&-

kine Ulea S - l - tM ~de vefat e41en 

" .......... tere~ malakememlr.ce vazL 

yet eclllmlı bulunan Nlkollkl Ropodoploa c. 

f•dl kana& Botrlça laannnın tahrir \'e U-aplt 

edilen emvali lllllllkale91 28 - 8 - "' salı 
stblll ... ı H de meltıutncle açık arttırma ile 

,.,..,... cınrleıcel'fnlden talip olanların yev

mtl ve ...U me&k6rda mah•IHnde hazır bu· 

lnnmehn ._ Dla olaırar. (19'1) 

Tt:!J O. K iVE 

llRAAT 
BANKA51 

.f)AQA 
BiRiKTiREN 
RAJ...IAT-~Ol;Q 

ŞARK DEM!RYOLLARI 
t LA. N 

TENEZZOH BiLETLERi 
17 Ağuıtoatan itibaren 28 Eylül 1934 tarihine kadar zirde ıöıteri 

len mevakif ıiteleri CUMA ve P AZARTESl günleri berveçhi iti ma 
haller için çok tenzilatlı tenezzüh biletleri ıatacaklardır. 
1 - lstanbuldan Edirnefehlr 1 inci me•kı 494 75 Kurut 

Yalnız Gidiı : 2 nei " 360 25 ,. 

2 • l•tanbuldan UzunköprU 
Y alon: Gidit : 

;-s • latanbuldan K1rklarell 
Yalnız Gidiı : 

3 nen ., 230 -- " 
1 iaci mevki 408 50 Kuruı 
2 nci mevki 296 50 ,, 
3 neli ,, 189 25 ,, 
1 inci mevki 42 l 75 Kurut 
2 DCİ ,, 306 25 ,, 
3 ncll ,, 195 75 ,, 

4 • Edirneşehirden lstanbula 1 ınci mevki 494 ·,5 kuruı 
Yalnız Gidit : 2 nci ,, 360 25 ,, 

3 &acl ,, 230 ,, 
6 • UzunköprUden lstanbula 1 inci mevki 408 50 lcuıuı 

Yalnız Gidiı : 2 nci ,, 296 50 ,. 
3 Oncl1 ,. 18:1 :.!5 ,. 

6 • K1rklareliden latanbula ı inci me•ld 421 75 kurut 
Yalnız Gidiı : 2 nci ,, 306 25 ,, 

3 Oncil ,, 195 75 ,, 

Ru biletler yalmz 106, 107, 322 ve 323 No. Ju trenlerde •o 
yalnız verildikleri gün için muteberdirler. Bunların bagaj qyaaı 
için meccaniyeti yoktur. 
Dört yatından yukarı çocuklar büyükler ıibi ayni ücreti tediye e

derler. 

Posta T. T. Binalar ve 
Levazım müdürlüğünden: 

Yetilköy telsiz ahize iıtaıyon~ııda ıerek meYcut kuyudan iıtifa :' 
ederek gerekse Arteziyen kuyuıu açarak mebzul miktarda ıu tedari· 
kine ihtiyaç olduğundan alakadarların mahalinde lazım ıelen tetkika· 
b yaparak bu baptaki tekliflerini 1 / 9/ 934 tarihine kadar, Galataıara3 
poaathane binaıında üçüncü katta levazım müdürlüiün~ müracaat· 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Jstanbul Acentalığı 
Liman ban. 1 elef oa: 2292~ 

Trabzon Yolu 
TARI 2,~t:;. 

Pazar ıünü ... , • •o.. 
lata nhbmınd• alkacü. GMlt 
te: Zonguldak, lnebola. A,._. 
Samsun. Ua7 .. Ordu. Giresun. Ti
reltola. Garet.. Trabzoa w• Riaefe. 
Döaöfte bunlare ilintelt Of •• 
Sünneaeyfl uin7acaktu. 

İstanbul 3 üncü icra memurlu
ğundan: 

Yeminli üç erbahs vaulmf ta • 
rafından tamamına 1474 lira kıy• 
met takd · r olunan Kamkapıda 

Çadırcı Ahmet Çelebi mahalleain· 
dt" Düzoğhı aokak eıki t yeni 3 
numar11lt bh bab hen açık artbr• 
mf\ya konulmut olup f&rlname 
5 - 9 - 934 tarihinden itibaren 
herkeı tarafmdan ıörülebileceii 
ıibi 20 - 9 - 1934 tarih;ne mü· 
sadif perıembe günü ıaat 14 den 
16 ya kadar dairemizde açık art· 
tırma ile ıatılacaktır. 

Arttırma bedeli muhammine • 
nin kıymetin yüzde yelmit betini 
bulmadığı takdirde en aon arttıra· 
nın teabhüdü bakı kalmak üzere 
4 - 10 -- 1934 tarihine müaadif 
per'embe günü ıaat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde yapıl.cak olan 
arttırmuında ıayri menkul kıy • 
metinin yüzde yetmiı betini bul • 
madığı takdirde ihaleden 1arfı na• 
zar eclileceiinden taliplerin mu • 
hammen kıymetin yüzde yedi bu • 
.çak niapetinde pey alrp8t ......_ • 
le"i llzM..lu. 

M6teralrim ft!l'lilere Talof 1 • 
careai ve belediyeye ait teııvuat 
ve tanzifat ruaumlan mtltteriye 
aittir. 2004 numaralı icraı ve iflaı 
kanununun 126 ncı madde.inin 4 
üncü fıkruma tevfikan })a ıayri 
menkuller üzerinde ipotekli ala • 
caklılarla diğer allkadaranın ve 
irtifak hakkı aahiplerinin bu hak· 
larmı ve huauaiyle faiz Ye rnuari· 
fe dair olan iddialarını ilin tari· 
hinden itibaren yirmi ıün iç~e 
evrakı müıpiteleriyle bildirmeleri 
lazımdır. Akıi halde tapu sicil • 
leriyle sabit olmadıkça aatq lteff. 
ı=nin paylaımaıındın hariç kala • 
cakları cihetle alikadarlann ifbu 
maddenin mezkür fıkra11aa ıöre 
hareket etmeleri Ye fazla malimat 
almak iıtiyenlerin 934 1353 dosya 
numaraıiyle dairemize milracaat • 
ları ilin olunur. (1947) 

ZAYi 

Fatih Malmüdürlütüntfen al• 
dığım maaııma ait 1530 numaralı 
cüzd•nımı zayi eu:ın. Yenisini •· 
lacağımdan e1kiıinin hükmü yok· 
tur. 

Birinci Mülazim Haşim 

tstanbul 3 üncü icra memurlu
ğundan: 

Satılmasına karar verilen bir 
adet Galaı Flant~je markalı ~to
matik ve bir adet Ebar markalı 

dUz trikotaj makineleri 28 At- • 
toı 1934 tarihine rulıyan puu 
tünü Hat 12 den 13 buçuta kadar 
birinci açık arttırma euretile Sul • 
tanhamam Roza hamnda 4 - 9 
numaralı fabrikada attılacaim • 
dan taliolerin mezlnir rin ve ... ı. 
le mııha mnde hazn- b\1tunacak me
muruna müracaatları ilin rl,ınur. 

(1941) 
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Sirkeci Mühürdar zade hanı No. 
19 Şükufe Itriyat imalathanesi 
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Mobilya münakasası 
Nafıa Vekaletinden: 
Yeni inıa cdılmekte olan Vekalet binasının muhammen 

bedeli 40.000 lira olan Mobilya, Mefruşat ve tes ısah kapalı zart 

uıuli le münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 5 Eylül 934 Çarşamba günü saat 15 te Naha 

V~kaleti Malzeme Müdürlüğü makamında yapı acakhr. 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mabsus Ticaret Odası Ye· 
sikası ve 3000 liralık teminat mektubu ı le birlikte münakasa 

Halinden evvel Komisyon Riyasetine vermeleri icabeder. 
Talipler bu husustaki f&rtaameleri ( 40) lira mukabilinde 

Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler.. ( 4633) 

Denizyolları işletmesi 
Müdürlüğünden : 

lzmir sergısini ziyaret etmek istiyenlere 
kolaylık olmak üzere Gülcemal vapurile icra
sı mukarrer olan hususi tenezzüh seferine ait 
biletlerin Cuma günü dahi Karaköy acentaha
nemizde satılmakta olduğu ilan olunur.( 5076) 

Istanbul mıntaka San'at mektebi 
müdürlüğünden ; 

Mektebimiıde Eylül 934 mezuniyet ve ikmal imtihanlarma 
1 - 9 • 934 tarihinde baılanacak ve 20 • 9 • 934 tarihinde bitecektir. 

ikmale kalmış talebenin 1 • 9 • 934 de Mektepte hazır bulun 
maları liıımdır. ikmal imtihanları esnasında basta olduklarını 

Tabip raporile; isbat etmiyenler sınıfta ipka bırakılırlar. 
Derslere 1 • 10 - 934 tarihinde başlanacaktır. 
Sınıf geçmiş olanlar, 1 - 1 O · 934 tarihinde mektepte hazır 

bulunacaklardır. (4645) 

Kumbaıra Sahipleıri l 
1 Eylül 934 ... tarihine I EYLÜL 

kadar Bankada asgari 1 

yirmi beş lira yatırmış i· 
olmalısınız! CUM 

• 
PAZARTESi 

1 T eşrinievel 934 kumbara keşide' 
sinde talihlerini denemek istiyenle' 
Bankada asgari 25 liraları bulunma~ 

~ . lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

Senede ıo.o"g lird mükdtatf 
- -- -~~ - - -· 

- Türkiye lş Bankası ..,; 

==~-~-~---~ııınun°
11 Istiklil Lisesi Müdürlüğünden: 111 

1 - ilk, Orta ve Lise kı11mlarına kız ve erkek leyli Te nehari talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Kayıt için cuumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri saat ondan 17 ye kadar müracaat edil ebili<· 
.3 - Bakalorya ikmal imtihanlarına 1 Eylülde, ıınıf ikmal imtibanlanna da 22 Eylülde başlanacaktır• 
4 - Istiyenlere, mektebin kayıt ıartlannı bildiren tarifname gönderilir. 

H~res : ~e~za~e~ası, POiis mer~ezi ar~ası. lel. ~~~J4 
~1ııııııııııtt11111MlfflK~llllfllll""'lı: rn•aaıPZ u ••m?illl••111u..-"lllfllllll""""""""'""ıtııı11111ıııııım111ıuıııı111nmıh11_.lllllliii 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

_ıs tik lal Lisesi müdürlügv ünden-• Türkiye iş. bankası Yüksek Deniz ticaret mektebi 
• lstanbul şubesınden: .. d .. ı·· v •• d , 

1 - ilk, Orta ve Vse kısımlarına kız ve erkek leyli ve neba· mu Ur ugun eJ1' 
Bankamızın onuncu kurulma 

ri talebe kaydına başlanmışbr. I 
2 - Kayıt için Cumartesi, Pazartesi ve Çarşam.,a günleri sa· senesi gününü takibeden 27 Ağus· 1 - Mektep tali ve yüksek olmak üzere he§ ıenedir. Leyli ve tP. , 
at ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. tos 1934 pazartesi günü merkez canidir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetittinıı~ 
3 - Bakalorya ikmal imtihanlarına 1 Eylülde, s1Dıf ikmal im· ve bilümum şubelerimizin kapalı 2 - Mektebin yalnız tali birinci sınıfına talebe alınır ve bu~ 
tibanlarına da 22 Eylülde başlanacaktır. bulunduğunu muhterem alakadar- da orta mektep mezunu ve on sekiz yatından büY.ük olmamaları d"' 
4 - lıtiyenlere, mektebin kayıt şartlarına bildiren tarifname larımıza arzeyleriz. ruttur. • .ti 
g6nderilir. 3 K 1 1" Ş h d "" p ı· k · ı ·r 1 22534 Tu"ı·kı'ye tş Banka!':.ı - ayıt muame esi için Cumartesi, Pazartesi ve Çarpmba Adres: e za eoaşı, o ıs mer ezı ar;(ası. e. _, 

•••••••••••••••••••••• 2007 İstanbul şubesi !eri müracaat edilm~lidir. ·di 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan 

24 ten Dizel Yağlama Yağı: Kapa ' ı zarfla müoakasası 25 Ağus· 
tos l 93 ~ Cumartesi ~ünü saat 14 te. 

Deniz kuvvetlerı ihtiyacı için 24 ton LYze yağlama yağı 
25 • Ağustos · 1934 Cumartesi günü sa at 14 de kapalı zarfla a· 
lanacakhr. Şartnamesini görmek ve almak istiyenler ber gün ve 

münakasaya gireceklerin de o gün ve saatte usulü dairesinde 
kapatılmış teminat ve teklif mektuplara ile Kasımpaşada kiin 
Komisyona müracaatları. ' 4337l 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
H:ıbı Alı ,\ rıkar;ı caduesı i'\o fifı 

Telch .. n 2256'1 

• 

4 - Taliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacakları j,tl ti 
namelerine hüviyet cüzdanlarını, &§ı kağıtlarını, mektep ıahad~ 

Osmanlı bankası me veya ıaadiknameıerini ve polisçe musaddak hüsnühal ilmÜ d~ 
rini ve velilerinin muvazzah adreı ıve tatbik imzalarını ve dört ' 1 LAN 

Osmanlı Bankasının Galata, 
Y cnicami ve Beyoğlu davairi, za· 
fer bayramı münaı;ebetiyle Ağua· 

tosun otuzuncu perşembe günü ka· 
palı bulunacaktır. 

Dr. 1 ısan Sami 

Gonokok Aşısı 
Belsoğuklıı~u ve ıntıl:illarıııa kar~ı 

pek tesirli \e taze aşıdır. lJivanyolu 
Sultan Mahmut türbc5İ So. 189 

(1563, 

Sahibi : MEHME T ASIM 

Neşlı'vot müdü rü : Refi!. ı · - ~ • 
V AKIT Matba.ıu - l stanbul 

vesikalık fotoğraflarını raptet.meleri lazımdır. 1i 
5 - Kayıt muamelesi 16 Eylul 1934 Pazar gününe katiardır. " 

liplerin muayenei arhhiye için yevmi mezkura müıadif Pazar 
ıaat dokuzdıt bizzat mektepte bul unmalarr lazımdır. '(3858)° 

f 
Osrnan11ı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi : 1863 

Sermayesi : 10,000,000 ingiliz lirası 

Türkiyenin baıhca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Loadt~ 
ve Mançester'de, Mısır, Kıbrıı, Irak, Iru, filittİI' 
ve Yunaniıtan 'da Şubeleri.. Yugoslavya, Ro•anya, Suri~ 

ve Yunaniıtan'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 


